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สวนท่ี 1-1 

สวนท่ี 1 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนงาน 

 

1.1 ประวัติ 

            ความเปนมา 

            คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ไดกอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริ่มของแพทยไทย ท่ีได

ศึกษาวิชาการดานสาธารณสุขจากตางประเทศ โดยไดรับทุนการศกึษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จํานวน 2 ทาน คอื 

ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย นายแพทยสวัสดิ์ แดงสวาง ไปศึกษาวิชาสาธารณสุขท่ี

มหาวิทยาลยัจอหนฮอปกินส ซึ่งบุคคล 2 ทานน้ีมีความสําคัญตอการศึกษาวิชาสาธารณสุขอยางยิง่ คือ การกอสรางคณะ

สาธารณสุขศาสตรในมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร และเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2491 ไดมีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 5) พิมพใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนท่ี 31 วันท่ี 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ใน

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตรก็เปนหนวยงานหน่ึงท่ีรวมอยูดวย จึงถือเปนการดําเนินการของคณะ

สาธารณสุขศาสตรอยางเปนทางการ และตอมาเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระราชทานนาม

เปลี่ยนช่ือเปน มหาวิทยาลัยมหิดล   

 

  เมื่อวันท่ี 12  ตุลาคม 2491 พระราชกฤษฎีกาพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตอนท่ี 61 เลม 65 วันท่ี 19 ตุลาคม  2491 

จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร จึงถือเปนวันสถาปนาคณะฯ อยางเปนทางการ และไดมีการเปดสอนหลักสูตรสาธารณสุข     

ศาสตรมหาบัณฑติ โดยอาศยัหองปฏิบัติการ Bacteriology ซึ่งอยูช้ันลางดานตะวันออกของศาลาปาโถโลยีแผนกพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิรริาช เปนสถานท่ีเรียน และเมื่อมีหลักสูตรเพ่ิมข้ึนระหวางปการศึกษา 2493-2494 คณะฯ ยายไปเรียนท่ี 

ช้ัน 3 ตึกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และยังใชอาคารของแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน     

พระบรมราชูปถัมภเปนสถานท่ีเรยีนอีกแหงหน่ึง 

 

    ในป 2496 พลตรีวิบูลชีพ บุญหลง ไดเปนผูแทนในการเจรจาขอใชท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริเวณถนน  

ราชวิถี ซึ่งเปนสถานท่ีตั้งของคณะในปจจุบัน เพ่ือกอสรางอาคาร 1 ของคณะฯ ข้ึน โดยมี ศาสตราจารยหมอมหลวงโสภิต นพวงศ 

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสุขาภิบาลและพยาบาลสาธารณสุข เปนผูออกแบบ โดยใชตนแบบจากอาคารของมหาวิทยาลัย

จอหนฮอปกินส ซึ่งปจจุบันคณะฯ มีพ้ืนท่ีใชสอย ไดแก อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ อาคาร 7 

(อาคารอเนกประสงค พ้ืนท่ีรวม 3 คณะฯ) และอาคารสหวิทยาคารเพ่ือการพัฒนาอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสมีา  

 

            ปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรมีหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 23 หลักสูตร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คอื 

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสตูร ระดบัปริญญาโท 17 หลักสตูร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
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สวนท่ี 1-2 

 

 

1.2    โครงสรางการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 

 

         โครงสรางและการบริหารงาน 

 

         คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับอนุมตัิใหปรับโครงสรางใหมตามมตสิภามหาวิทยาลยัมหดิล ในการประชุม ครั้งท่ี 442 

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553  ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลยั      

พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553   เพ่ือใหการดําเนินงานของสวนงานตอบสนองตอแผนยทุธศาสตรของคณะฯ และมี

ความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน  

รวมท้ังการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสดุ  โดยภาควิชาแบงออกเปน  13 ภาควิชา 1 สํานักงาน  2 ศูนย  

(แผนภาพท่ี 1) 

1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

2. ภาควิชาจุลชีววิทยา 

3. ภาควิชาชีวสถิต ิ

4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

5. ภาควิชาปรสติวิทยาและกีฏวิทยา 

6. ภาควิชาโภชนวิทยา 

7. ภาควิชาระบาดวิทยา 

8. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามยัสิ่งแวดลอม 

9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

12. ภาควิชาอนามัยชุมชน 

13. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

                    สํานักงานคณบดี   แบงออกเปน  10 งาน  ดังน้ี 

1. งานบริหารท่ัวไป 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย 

4. งานกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

5.  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

6. งานวิจัยและวิชาการ 

7. งานบริหารเครื่องมือกลาง 

8. งานแผนพัฒนาและระบบคณุภาพ 

9. งานวิเทศและการประชาสัมพันธ 

10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                     

                   ศูนย    แบงออกเปน  2  ศูนย  ดังน้ี 

 

1. ศูนยประสานงานวิทยาเขตภูมภิาค 

2. ศูนยสุขภาพและบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

นอกจากน้ีคณะ ไดจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  ตั้งอยูท่ีอําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสมีา  ซึ่งจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน เพ่ือทําหนาท่ี สนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 
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สวนท่ี 1-3 

 

 
แผนภาพท่ี 1 รายละเอียดโครงสรางการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร  ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 442        

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553    

1.3    จํานวนบุคลากร                  
 

ตารางท่ี 1  จํานวนบุคลากรจาํแนกตามตําแหนง ปงบประมาณ 2555   

กลุมวิชาการ จํานวน (อัตรา) กลุมสนับสนนุ อัตราท่ีมีปจจุบัน 

ศาสตราจารย 1 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 34 

รองศาสตราจารย 64 นักวิชาการศึกษา 8 

ผูชวยศาสตราจารย 47 นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) 1 

อาจารย 42 นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 

นักวิจัย 1 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 

รวม 155 นักวิชาการพัสด ุ 5 

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการพิเศษ)  1 

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 

  นักวิทยาศาสตร 10 

  นักทรัพยากรบุคคล 3 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 

  นักประชาสัมพันธ 2 

  เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 2 

  บุคลากร 1 

  นิติกร 1 
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ขอมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2555 

ตารางท่ี 1   (ตอ)   

กลุมวิชาการ จํานวน (อัตรา) กลุมสนับสนนุ อัตราท่ีมีปจจุบัน 

  ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ 2 

  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย (ชํานาญงานพิเศษ) 1 

  ผูปฏิบัติงานบริหาร 9 

  ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย(ชํานาญการ) 1 

  ชางเทคนิค 4 

  ชางไม 1 

  ชางไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 2 

  ชางอิเล็กทรอนิกส 2 

  ชางไฟฟา 3 

  พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 

  พนักงานพิมพดีด 11 

  พนักงานรับโทรศัพท 1 

  พนักงานหองปฏิบัติการ 1 

  พนักงานท่ัวไป 1 

  พนักงานสถานท่ี  10 

  พนักงานขับรถยนต 9 

  คนสวน 1 

  ผูชวยชางท่ัวไป 1 

  พนักงานประจําหองทดลอง 1 

รวม 155 รวม 154* 

ขอมูล ณ วันท่ี  30 กันยายน 2555 

หมายเหต ุ*  ไมนับตําแหนงบุคลากรของเงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรจาํแนกตามสายงาน ปงบประมาณ 2555   

 

สายงาน 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินนอกงบประมาณ  

รวม ขาราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

พนักงานสวนงาน/

พนักงานเงินรายได 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

สายวิชาการ 46 108 - - - - - 154 

สายสนับสนุนวิชาการ 13 61 34 2 40 39 10 199 

• สํานักงานคณบดีและ

ภาควิชา 
13 61 34 2 32 5 8 155 

• สํานักงานบริการฯ - - - - - 34 - 34 

• บัณฑติวิทยาลัยประจํา

หลักสตูรคณะฯ 
- - - - 8 -  2 10 

รวม 59 169 34 2 40 39 10 353 
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ตารางท่ี 3  จํานวนบุคลากรจาํแนกตามระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2555   

จําแนกตามสายงาน ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

สายวิชาการ - - 35 119 154 

สายสนับสนุนวิชาการ 73 95 31 - 199 

• สํานักงานคณบดีและภาควิชา 56 75 24 - 155 

• สํานักงานบริการฯ 14 13 7  - 34 

• บัณฑิตวิทยาลัยประจําหลักสูตรคณะฯ 3 7 - - 10 

รวม 73 95 66 119 353 

ขอมูล  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555  
 

1.4  งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555   

ตารางท่ี 4  งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามหมวดรายจาย            

หมวดรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม (บาท) 

เงินเดือนและคาจาง 140,548,300.00 6,587,200.00 147,135,500.00 

คาตอบแทน คาใชจายและวัสด ุ 5,438,900.00 23,378,100.00 28,817,000.00 

คาสาธารณูปโภค 7,470,000.00 6,750,000.00 14,220,000.00 

คาครุภณัฑ 7,354,200.00 10,040,700.00 17,394,900.00 

สิ่งกอสราง - 24,230,600.00 24,230,600.00 

เงินอุดหนุน 2,880,000.00 115,969,500.00 118,349,500.00 

รายจายอ่ืน - - - 

กองทุนพิเศษ CMB (105) - 4,500,000.00 4,500,000.00 

รวม 163,691,400.00 186,956,100.00 350,647,500.00 

ตารางท่ี 5  งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามผลผลติ  

ผลผลิต งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

รายไดปปจจุบัน    

• ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

160,542,300.00 

 

99,763,600.00 

 

260,305,900 .00 

 

• ผลงานการใหบริการวิชาการ 269,100.00 82,000,000.00 82,269,100.00 

• โครงการผลติแพทยและ

พยาบาลเพ่ิม 
2,880,000.00  2,880,000.00 

• ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  692,500.00 692,500.00 

กองทุนพิเศษ CMB (105)    

• ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 4,500,000.00 4,500,000.00 

รวม 163,691,400.00 186,956,100.00 350,647,500.00 
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1.5  แผนยุทธศาสตร 

 คณะสาธารณสุขศาสตรนําผลการประเมินการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ การประเมินผลการดําเนินงานประจําป 

การวิเคราะหปจจยัสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร การสํารวจความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตรของคณะ การ

วิเคราะหความเช่ือมโยงกับแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยมหดิลและรัฐบาล เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรคณะฯ  

 คณะฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาคม ประชุมกลุมยอยและประชุมกลุมใหญทบทวน

แผนงาน/โครงการ ครั้งลาสุดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะฯใหม เพ่ือใหสนองนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

มุง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก และเปนแนวทางในการดาํเนินงานของคณะฯ ตอไป โดยกลางปงบประมาณ 2552 ทาง

คณะฯ ปรับแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล แลวเสรจ็เปนแผน “แผนยุทธศาสตรของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ป 2553-2555” เริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2553  

 โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

ปณิธาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีใหการศึกษา คนควา วิจัย และบริการวิชาการดานสาธารณสุข 

เพ่ือสนองตอบความตองการของสงัคม มุงสงเสรมิวิชาการช้ันสูง และเทคโนโลยีตางๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพ่ือคง

ความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ังแสวงหา ถายทอด เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมคีวามรู ความสามารถ มคีวามคดิ

สรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการและมีจริยธรรม 

ปรัชญา “การศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคณุภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ” 

วิสัยทัศน  “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย ป 2559” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาดานสาธารณสุขทุกระดับ 

2. ดําเนินการวิจยัดานสาธารณสุข 

3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และสรางเครือขายเพ่ือสงัคมสุขภาวะ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจดัการท่ีดีอยางมีคุณธรรม) 

ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงค 

            1.1 เพ่ิมบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตรในสังคมประเทศไทยและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด (4 ตัวชี้วัด)  
1.1.1 จํานวนบทความวิจยัตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เฉลี่ย 0.8 เรื่อง / คน / ป (ป 2553) และเฉลีย่ 1 

เรื่อง / คน / ป (ป 2554, 2555) 

1.1.2 รอยละของดัชนีการอางอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา รอยละ 10 ตอป 

1.1.3 จํานวนงานวิจัยทีจ่ดทรัพยสินทางปญญา 1 ชิ้นงาน / ป 

1.1.4 รอยละผลงานวิจยัที่นําไปใชประโยชนในระดับประเทศ รอยละ 10 ของผลงานวิจัย 

เปาประสงค 

 1.2   เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิจัยท้ังในศาสตรเดียวกันและการบูรณาการระหวางศาสตรและเครือขาย

ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 
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ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด) 
1.2.1  จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิจยัระหวางศาสตรและเครือขายใน

ประเทศและนานาชาต ิ

5 โครงการ/ป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงค 

               2.1  สรางความสามารถการแขงขันใหสูงข้ึนโดยใชกลไกตลาด 

ตัวชี้วัด   (2 ตัวชี้วัด) 
2.1.1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต ไมต่ํากวาระดับ 4 ตอ 5 คะแนน 

2.1.2  อัตราการไดงานของบัณฑิต ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 

 2.2   แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
2.2.1  อัตราสวนระหวางทุนสนับสนุนที่ไดรับตอแหลงทุนที่เสนอขอ 1 : 2 

  2.2.2   รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่

ผานมา 

รอยละ 50 

เปาประสงค 

 2.3   พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก 

ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด) 
2.3.1  รอยละการรับรูของประชาคมในคณะ รอยละ 80 

2.3.2  รอยละจํานวนเร่ืองที่ไดรับการประชาสัมพันธในคณะ รอยละ 80 

2.3.3  จํานวนเร่ือง/โครงการที่ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก 

                    ระดับประเทศ   

 

รอยละ 20 

      ระดับนานาชาติ รอยละ 5 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ 

   บริการวิชาการ สูการแขงขันเชิงพาณิชย 

เปาประสงค 

  3.1 สงเสริมใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการสอน        

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
3.1.1  จาํนวนเอกสารคําสอนและตําราท่ีเรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจยัของตนเอง   

และนักคิดอ่ืน 

เอกสารคําสอน 20 ชุด/ป 

ตํารา 10 เลม/ป 

3.1.2   รอยละของงานวิจัยทีน่ําไปสูการเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจัยทั้งหมด รอยละ 80 

เปาประสงค 

 3.2  สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรใหมีคณุภาพและเอกลักษณ 

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
3.2.1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตทุกระดบั รอยละ 80 

3.2.2   จํานวนรางวัลทีบ่ัณฑิตไดรับจากสังคม 10 รางวัล/ป 
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เปาประสงค 

 3.3   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบรกิารวิชาการ 

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
3.3.1 จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมยั ทุกฐานขอมูล 

3.3.2  จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหารนําไปใชในการบริหารและบริการวิชาการ 10 เร่ือง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาประสงค 

 4.1  สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
4.1.1  จํานวนเรื่องรองเรยีน ไมเกินรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 

4.1.2  รอยละบุคลากรที่ไดรับคําชมเชย รอยละ 20 

เปาประสงค 

 4.2  ใชงบประมาณอยางคุมคา 

ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) 
4.2.1  รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน/รายจายรวม รอยละ 95 

4.2.2   รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต รอยละ 85 

เปาประสงค 

 4.3  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรของคณะฯ 

ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด) 
4.3.1  จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง/คน 

เปาประสงค 

 4.4   เพ่ิมความคลองตัวในการบรกิาร 

ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด) 
4.4.1  รอยละความสําเร็จของหนวยงานบริการในการลดระยะเวลาการใหบริการ   รอยละ 30 

 

แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 

ในปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการกระจายอํานาจตามโครงสราง

หนาท่ี มอบหมายงานใหรองคณบดีและผูชวยคณบดี/หัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการรับผดิชอบตางๆ รับผดิชอบเพ่ือดําเนิน

โครงการตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการดาํเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปงบประมาณ 2555 น้ี ทางคณะฯ 

ไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน สวนท่ี 1 โครงการ จํานวนท้ังหมด  22  โครงการ วงเงินท้ังหมด  11,697,600 บาท จําแนกเปน

โครงการใหม 11  โครงการ (6 โครงการยอย)  และโครงการตอเน่ือง 11 โครงการ  (21  โครงการยอย) และตัวช้ีวัดในสวนท่ี 2 

ตามรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสวนงาน ดังรายละเอียดตารางท่ี 6   

ตารางท่ี 6  โครงการแผนปฏิบัติการตามขอตกลงการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร 
 

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (27 โครงการยอย) เปนเงิน 11,697,600.00   บาท 

1.  โครงการใหม   จํานวน 11  โครงการ (6 โครงการยอย)  เปนเงิน 2,400,000.00 บาท 

1.1  ยุทธศาสตรที่ 1   สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence) - - - 

1.2  ยุทธศาสตรที่  2  สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 1,445,000.00   บาท 
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สวนท่ี 1-9 

ตารางท่ี 6  โครงการแผนปฏิบัติการตามขอตกลงการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555 จําแนกตามยุทธศาสตร 
 

รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (27 โครงการยอย) เปนเงิน 11,697,600.00   บาท 

1.  โครงการใหม   จํานวน 11  โครงการ (6 โครงการยอย)  เปนเงิน 2,400,000.00 บาท 

(Teaching and Learning Excellence) 

1.3  ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ 

(Healthcare & Services Excellence for well-being) - - - 

1.4  ยุทธศาสตรที่ 4  People Excellence - - - 

1.5  ยุทธศาสตรที่ 5  สรางความเปนสากล (Internationalization) - - - 

1.6  ยุทธศาสตรที่ 6  Management Excellence จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน  50,000.00   บาท 

1.7  ยุทธศาสตรที่ 7  ICT  Excellence จํานวน 3 โครงการ  

(6 โครงการยอย) เปนเงิน 905,000.00   บาท 

1.8  ยุทธศาสตรที่ 8  MUSR (Mahidol University Social Responsibility) - - - 

2.  โครงการตอเน่ือง  จํานวน 11  โครงการ (21 โครงการยอย)  เปนเงิน   9,297,600.00  บาท 

2.1  ยุทธศาสตรที่ 1   สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence) จํานวน 3 โครงการ  

(3 โครงการยอย) เปนเงิน 

       

3,500,000.00   บาท 

2.2  ยุทธศาสตรที่  2  สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

(Teaching and Learning Excellence) 

จํานวน 1 โครงการ  

(3 โครงการยอย) เปนเงิน 

       

590,000.00   บาท 

2.3  ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ 

(Healthcare & Services Excellence for well-being) 

จํานวน 1 โครงการ  

(2 โครงการยอย) เปนเงิน 

        

820,000.00   บาท 

2.4  ยุทธศาสตรที่ 4  People Excellence จํานวน 1 โครงการ  

(4 โครงการยอย) เปนเงิน 

       

2,795,000.00   บาท 

2.5  ยุทธศาสตรที่ 5  สรางความเปนสากล (Internationalization) จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 143,000.00   บาท 

2.6  ยุทธศาสตรที่ 6  Management Excellence จํานวน 1 โครงการ  

(8  โครงการยอย) เปนเงิน 

 

806,600.00   บาท 

2.7  ยุทธศาสตรที่ 7  ICT  Excellence จํานวน 2 โครงการ  

(1 โครงการยอย) เปนเงิน 

        

293,000.00  บาท 

2.8  ยุทธศาสตรที่ 8  MUSR (Mahidol University Social Responsibility) จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน   350,000.00  บาท 

 
ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รวมท้ังส้ิน 22 โครงการ  (โครงการใหม 11 โครงการ และโครงการ

ตอเนื่อง 11 โครงการ) 

11,697,600.0

0  

  

รวมท้ังหมด [โครงการใหม 11 โครงการ (6 กิจกรรม)] 2,400,000.00    

1. ยุทธศาสตรท่ี  2  

สรางองคกรแหง

การเรียนรูและ

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  

1.1   โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารหลักสตูร 

1ตค.54-  

30กย.55 

145,000.00 1. คาฉลี่ยคะแนนการประเมิน

คุณภาพบัณฑิต  

2. คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผล

สําเร็จของแผนการบริหารหลักสูตร  

 

4 

 

3 

 (Teaching and 

Learning 

Excellence) 

1.2   โครงการพัฒนาคณาจารยดาน

การเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 

1ตค.54-  

30กย.55 

540,000.00 1. รอยละของอาจารยท่ีเขารวม

กิจกรรม  

2. รอยละอาจารยท่ีมีทักษะเพิ่มข้ึน 

รอยละ 50 

รอยละ 50 
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ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 1.3   โครงการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรดานการศึกษาในการ

จัดทําหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มค.55-  

30กย.55 

160,000.00 1. จํานวนคณาจารยและบุคลากรท่ี

เก่ียวของเขารวมกิจกรรม  

2. ระดับความพึงพอใจในระดับมาก  

3. ความรูความสามารถการจัดทํา

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.  2552 เพิ่มข้ึนหลังเขารวม

โครงการ 

รอยละ 50 

 

รอยละ 50 

รอยละ 20 

 1.4  โครงการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแบบบูรณา

การ 

1ตค.54- 

30กย.55 

100,000.00 1.  รอยละของนักศึกษท่ีเขารวมแต

ละกิจกรรม  

2.  รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ

อบรมภาษาอังกฤษ 

3.  รอยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมในแตละ

กิจกรรม 

รอยละ 80  

 

รอยละ 80  

 

รอยละ 80  

    4. จํานวนหนวยงานและ

เครือขายท่ีเขารวม

กิจกรรม 

 

3 องคกร 

 1.5 โครงการพัฒนาคลังความรู

เพื่อการสนับสนุนงาน

สาธารณสุขของคณะ 

 

1ตค.54-

30กย.55 

300,000.00  จํานวนฐานขอมูลคลังความรู  1 โปรแกรม 

 1.6   โครงการพัฒนาความพรอม

ของนักศึกษาสูประชาคม

อาเซียน 

1ตค.54-

30กย.55 

100,000.00 1.  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมแต

ละกิจกรรม  

รอยละ 90  

  2.  รอยละของนักศึกษาท่ีผานการ

อบรมฯ 

รอยละ 90  

    3.  รอยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมในแตละ

กิจกรรม   

รอยละ 80 

    4.  จํานวนหนวยงานและเครือขายท่ี

เขารวมกิจกรรม  

5 องคกร 

    5.  จํานวนนักศึกษาไดงานทํา/ศึกษา

ตอในองคกร/สถาบัน

ตางประเทศ  

1 คน 

    6.  จํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ี

ไปแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ  

2 คน 

    7. รอยละของบัณฑิตทีสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

8. รอยละของบัณฑิตมีความผูกพัน

กับคณะฯ 

 

 

รอยละ 80 

 

รอยละ 95 
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ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 1.7  โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3D 1ตค.54- 

30 กย.

55 

100,000.00 1.   รอยละนักศึกษาท่ีเขารวมแตละ

กิจกรรม  

2.  รอยละนักศึกษาท่ีผานการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 80 

 

รอยละ 80 

    3.   รอยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเขารวมแตละกิจกรรม   

4.  จํานวนหนวยงานและเครือขาย

เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 

 

3 องคกร 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ(Healthcare & Services Excellence for well-being) 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4  People Excellence 

5. ยุทธศาสตรท่ี 5  สรางความเปนสากล (Internationalization) 

6. ยุทธศาสตรท่ี6   

Management 

Excellence 

6.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก

งานคุณภาพของคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

1 ตค.

54- 31 

สค.55 

50,000.00 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตาม

ข้ันตอน 

5 ข้ันตอน 

7. ยุทธศาสตรท่ี7  

ICT  

Excellence 

7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษย

เกาปริญญาตรีและติดตามการมี

งานทํา และความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

1 ตค.

54- 30 

กย.55 

150,000.00 1. จํานวนฐานขอมูล   1 โปรแกรม 

 7.2  โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจของคณะ 

ป 2555-

2556 

165,000.00   

 กิจกรรมท่ี 1 จัดทําระบบฐานขอมูล

จองหองประชุม 

1 ตค.

54- 30 

กย.55 

7,500.00           1. จํานวนโปรแกรม 1 โปรแกรม 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดทําระบบ

 ฐานขอมูลการจองรถ 

1 ตค.

54- 30 

กย.55 

7,500.00 2. จํานวนโปรแกรม 1 โปรแกรม 

 กิจกรรมท่ี 3 สรางโปรแกรมการ

บริหารความเสี่ยง 

1 มค. 

55 – 

เมย.56 

 50,000.00  3. จํานวนโปรแกรม 1 โปรแกรม 

 กิจกรรมท่ี 4 จัดทําระบบสารสน เทศ

แผนพัฒนาใน 

 การตัดสินใจของคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

1 มค.55 

– เมย.

56 

100,000.00 4. จํานวนโปรแกรม 1 โปรแกรม 

/2ป 

 7.3  โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 590,000.00   

 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงสัญญาณ

เครือขายภายในคณะ 

ป 2555 500,000.00 จํานวนจุดสัญญาณเครือขาย 250 จุด/ป 

 กิจกรรมท่ี 2 ตดิตั้งสญัญาณวายฟาย

เพิ่มเติมภายในคณะ 

 

ป 2555 90,000 จํานวนจุดสัญญาณวายไฟร 3 จุด/ป 

8. ยุทธศาสตรท่ี8  MUSR  (Mahidol University Social Responsibility 
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ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 โครงการตอเนื่อง  จํานวน 11 โครงการ   (21 กิจกรรม) 9,297,600.00    

1. ยุทธศาสตรท่ี 

1  สรางความ

เปนเลิศใน

การวิจัย  

(Research 

Excellence) 

รวม 3,500,000.00   

1.1   โครงการสรางความเปนเลิศใน

การวิจัย 

1 ตค.54 -

30 กย.

55 

500,000.00   

กิจกรรมท่ี 1  โครงการพัฒนาบุคลากร

ดานการวิจัยและการ

ขอรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย 

ป 2555  

- 2559 

120,000.00 1. จํานวนครั้งการจัดประชุม 

2. จํานวนบุคลากรเขารวมประชุม   

2 ครั้ง/ป 

100 คน/ครั้ง 

กิจกรรมท่ี 2  โครงการเสริมสรางการ

พัฒนาตําแหนง

วิชาการ 

ป 2555-

2559 

300,000.00 จํานวนครั้งของการเสริมสรางการ

พัฒนาตําแหนงวิชาการ   

1 ครั้ง/ป 

กิจกรรมท่ี 3  โครงการจัดการความรู

จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ป 2555-

2559 

80,000.00 จํานวนครั้งของการจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค  

10 ครั้ง/ป 

 1.2  โครงการสงเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา ตํารา และ

หนังสือทางวิชาการ 

ป 2555-

2559 

300,000.00 จํานวนผูรับทุนสนับสนุนการพัฒนา

ตําราและหนังสือทางวิชาการ 

10 ทุน/ป 

 1.3  โครงการปรับระบบสนับสนุน

การวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพใน

วารสารแบบครบวงจร 

ป 2555-

2559 

2,700,000.00 1. จํานวนทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม       8  ทุน/ป 

   2. จํานวนทุนสนับสนุนการรวมกลุม

วิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง

วิชาการ  

 3   ทุน/ป 

    3. จํานวนทุนสนับสนุนตีพิมพผล 

    งานฯ ในวารสารนานาชาต ิ  

20 ทุน/ป 

    4. จํานวนทุนสนับสนุนนําเสนอ

ผลงานวิชาการ   

10 ทุน/ป 

    5. จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัย

ทางการ ศึกษา และการพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัย   

5 ทุน/ป 

 

 

    6. จํานวนสิ่งเอ้ือเพื่อการวิจัย  

    - supplement วารสารระดับ

นานาชาติ  

-   คูมือจริยธรรมการวิจัยมนุษย  

 

1 ฉบับ/ป 

 

300 เลม 

2. ยุทธศาสตรท่ี  2  

สรางองคกรแหง

การเรียนรูและ  

2.1   โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ดานการศึกษา 

 590,000.00   

ระดับบัณฑิตศกึษา    550,000.00    

ความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  

(Teaching and 

Learning 

Excellence) 

กิจกรรมท่ี 1  โครงการขับเคลื่อน

หลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสูความเปน

เลิศทางวิชาการ 

ป 2555-

2559 

150,000.00 ระดับความสําเร็จการดําเนินการตาม

ข้ันตอนขับเคลื่อน 

จํานวนข้ันตอน 
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ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 กิจกรรมท่ี 2 โครงการกาวไกลดวย 

E-learning 

ป 2555-

2559 

400,000.00 จํานวนรายวิชาท่ีเปดใชงานจริง  5 รายวิชา 

 ระดับปริญญาตร ี 40,000.00   

 กิจกรรมท่ี 3  โครงการพัฒนาความ

พรอมของนักศึกษา

 ในการจัดกิจกรรมและ

การเขาสูตลาดแรงงาน 

ปการ 

ศึกษา 

2554 

40,000.00 จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 150-170 คน 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3  

สรางความเปน

เลิศในการบริการ

สุขภาพและ

วิชาการ  

(Healthcare & 

Services 

Excellence for 

well-being) 

3.1  โครงการสรางความเปนเลิศในการบริการ

สุขภาพและบริการวิชาการ 

820,000.00   

กิจกรรมท่ี 1  โครงการงานบริการ

วิชาการหนวยงาน

ภายนอก 

ป 2555-

2559 

 แหลงทุน

ภายนอก 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม  

 

3  กิ จ ก ร รม /

โครงการ / ป 

กิจกรรมท่ี 2  โครงการพัฒนาความ

เปนศูนยกลางนโยบาย

ดานสุขภาพ 

ป 2555-

2559 

820,000.00 ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย

ตามข้ันตอน  

ระบุจํานวน

ข้ันตอน 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4  

People 

Excellence  

4.1  โครงการสรางความเปนเลิศในการพัฒนา

บุคลากร 

2,795,000.00   

กิจกรรมท่ี 1 โครงการสัมมนา

บุคลากรประจําป 

ป 2555-

2559 

600,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ  300 คน 

 กิจกรรมท่ี 2  โครงการเพิ่มพลังดวย

ภาษาอังกฤษ 

ป 2555-

2559 

50,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ  80 คน 

 กิจกรรมท่ี 3  โครงการอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงาน

ตางประเทศ  

ป 2555 1,470,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ  25 คน 

 กิจกรรมท่ี 4  โครงการอบรมพัฒนา 

การบริหารจัดการและ

ภาวะผูนําของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

ป 2555 675,000.00 จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ  40 คน 

5. ยุทธศาสตรท่ี 5  

สรางความเปน

สากล 

(Internationaliz

ation) 

5.1  โครงการเตรียมวารสาร

สาธารณสุขศาสตร และ

วารสารนานาชาติออนไลน  

(Asia Journal of Public Health) 

ป 2554-

2559 

143,000.00 1. จํานวนวารสารท่ีตีพิมพ  

2. จํานวน original articles  

3 ฉบับ/ป 

5 เรื่อง/ฉบับ 

6 ยุทธศาสตรท่ี 6  

Management 

Excellence 

6.1  โครงการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ 

 806,600.00   

กิจกรรมท่ี 1 จัดทําวิดีทัศน และ

เอกสารแนะนําคณะ 

สาธารณสุขศาสตร 

ป 2555 350,000.00 1.จํานวนวิดีทัศนภาษาไทยและ อังกฤษ 

2.จํานวน leaflet แนะนําคณะฯ 

3.จํานวน booklet แนะนําคณะฯ 

500 แผน 

500 แผน 

500 แผน 

 กิจกรรมท่ี 2 เสียงตามสายสบาย 

สบาย สา’สุข 

ป 2555-

2559 

3,000.00 จํานวนเรื่องออกเสียงตามสาย 300 เรื่อง/ป 
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ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 

ระยะ 

เวลา 

จํานวน

งบประมาณ                 

เงินรายได 

เปาหมาย ป 2555 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

 กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธพบปะ   

สื่อมวลชนประจําป 

ป 2555 

- 2559 

14,000.00 จํานวนแหงของการพบปะสื่อมวลชน 8 แหง / ป 

 กิจกรรมท่ี 4 จุลสารขาวสาร

สาธารณสุขศาสตร มม. 

ป 2555-

2559 

85,600.00 จํานวนจุลสารขาวสาธารณสุขศาสตร 8,000 เลม/ป 

 กิจกรรมท่ี 5 สื่อโทรทัศนรายการ 

“หนาตางสุขภาพ” 

ป 2555-

2559 

298,000.00 จํานวนตอนรายการ “หนาตาง

สุขภาพ” 

36 ตอน/ป 

 กิจกรรมท่ี 6 สงสารผานสื่อมวลชน ป 2555-

2559 

30,000.00 รอยละของสารท่ีไดรับการเผยแพร

เม่ือเทียบกับจํานวนสารท่ีสง

สื่อมวลชน 

รอยละ 50 

 กิจกรรมท่ี 7 เผยแพรประชาสัมพันธ

ทาง IPTV 

ป 2555-

2559 

10,000.00 จํานวนเรื่องท่ีไดรับการเผยแพร 12 เรื่อง/ป 

 กิจกรรมท่ี 8 นักขาวมือใหม      

หัวใจสาธารณสุข 

ป 2555-

2559 

16,000.00 จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 คน 

7 ยุทธศาสตรท่ี 7   

ICT  

Excellence 

 รวม 293,000.00   

7.1 โครงการพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธตามจุด

ยุทธศาสตร 

ป 2555-

2559 

50,000.00 จํานวนเรื่องท่ีประชาสัมพันธ  80 เรื่อง / ป 

 7.2 โครงการสรางคุณคาระบบ

สารสนเทศ (สรางโปรแกรม

ติดตามแผนปฏิบัติการประจําป 

และรายงานผลการดําเนินงาน) 

ป 2555-

2559 

35,000.00 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามข้ันตอน  

5 ข้ันตอน 

 ระดับปริญญาตร ี

 7.3  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ดานการศึกษากิจกรรมท่ี 4  

โครงการจัดทําทําเนียบบัณฑิต 

ปการศึกษา  2554  

ปการ 

ศึกษา 

2554 

208,000.00 1. จํานวนหนังสือทําเนียบบัณฑิต  

2. คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  

500 เลม 

4.00 

8 ยุทธศาสตรท่ี 8  

MUSR  

8.1  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสู

สังคม 

ป 2555-

2559 

350,000.00 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสูสังคม 

 10 กิจกรรม/ป 
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1.6  ผลงานดีเดนในรอบป 

   1.6.1  ยุทธศาสตร สรางความเปนเลิศในการวิจัย (Research Excellence) 
         

 
        แผนภาพท่ี 2  รางวัล The best research award at AOGIN2012 

             
แผนภาพท่ี 3 รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอรดีเยี่ยม 
                                       

 
แผนภาพท่ี 4 รางวัลผูกอสรางขบวนการรณรงค และรางวัลประเภทสรางนโยบายองคความรูและเครอืขาย                

 

1.6.2  ยุทธศาสตร สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ  

1.  โครงการฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 

     การฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝกภาคสนามน้ัน เปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียน

การสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในอันท่ีจะกอใหเกิดความคดิรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสราง

ทักษะการทํางานเปนทีมในสาขาวิชาชีพเดียวกันและตางสาขาวิชาชีพ เรียนรูวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ซึ่ง

อาจเปรียบเทียบไดกับบทบาทของการใชชุมชนเปนศูนยกลางของการเรยีนรู คณะสาธารณสุขศาสตรไดพยายามสอนใหนักศึกษาได

มองอยางรอบดานและเล็งเห็นความสําคญัขององคประกอบตาง ๆ รวมท้ังบทบาทของตนเองท่ีมีตอการพัฒนางานสาธารณสุขตอไป

ในอนาคต และยังเปนการปลูกจติสํานึกของการเปนนักสาธารณสขุท่ีดี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการฝกปฏบัิติงานภาคสนามดังกลาว เนนการพัฒนาชุมชนและองคกรทองถ่ินใหมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย โดยเนนท่ีความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุข มีนักศึกษาท่ีออก

ฝกปฏิบัติงาน 370 คน ท้ังระดับปริญญาโทและปรญิญาตรี สาขาตางๆ และนิสิตแพทย  จากคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ โดยฝกปฏิบัติงานใน 17 หมูบานของตําบลกุดนอย ตาํบลบานหันและหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสมีา 

ระหวางวันท่ี 14 ธค. 2554 ถึง 18 กพ. 2555 และ 20 กพ. ถึง 25 มีค. 2555   
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ผลการฝกปฏิบัติพบวานักศึกษาจบตามกระบวนการฝกฯ ทุกคน (รอยละ 100) มีรายงานการฝกภาคสนาม 17 ชุด 

ครอบคลมุวิสัยทัศนชุมชนสุขภาพดี สถานการณสุขภาพชุมชน ปญหาสุขภาพเรยีงตามลําดับความสําคัญ แผนงานแกปญหาและ

สงเสริมสุขภาพ จํานวน 35 แผนงาน และโครงการแกปญหาและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 127 โครงการ ซึ่งบางกิจกรรมไดมีการ

ดําเนินการและประเมินผลแลว ท้ังน้ีแผนงานและโครงการดังกลาวฯ  สงมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนดําเนินการตอ ดัง

แผนภาพท่ี 5 

 

 

 แผนภาพท่ี 5 โครงการฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 

 

1.6.3  ยุทธศาสตร สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ  

 (Health Care and Services Excellence) 

1. โครงการ ท่ีปรึกษาในการสรางตัวชีวั้ดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green และตรวจประเมนิผลการดําเนินงาน

ตามโครงการแตละกลุมเปาหมายตามโครงการกรุงเทพสะอาดรมร่ืน (Bangkok Clean and Green) 
 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ท้ังแผนระยะกลางและระยะยาว มุงเนนท่ีจะสรางกรุงเทพมหานครใหเปน

มหานครระดับมาตรฐานโลก ท้ังในดาน สิ่งแวดลอม ประชาชนสุขภาพดี และมคีุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมสีุข โครงการกรุงเทพสะอาด

รมรื่น จึงเปนโครงการท่ีจะนํายุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข ไปปฏิบัตเิพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม ภายใต

กรอบแนวคิด Clean and Green กรุงเทพมหานคร จึงไดมอบหมายใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล เปนท่ีปรึกษา

ในการดําเนินโครงการในการสรางตัวช้ีวัดและเกณฑประเมินผลความสะอาดรมรื่นเพ่ือตรวจประเมินผลและวัดผลสาํเร็จ การ

ดําเนินงานของกลุมเปาหมายโครงการ ไดแก ตลาด โรงเรยีน วัด มัสยิด ศูนยบริการสาธารณสุข และสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

   เมื่อทําการตรวจประเมินกลุมเปาหมายโครงการดวยเครื่องมือท่ีประกอบดวยตัวช้ีวัดและเกณฑประเมินผล         

ความสะอาดรมรื่นท่ีสรางข้ึน โดยทําการตรวจประเมินครั้งแรกเมื่อเริ่มโครงการ และภายหลังการดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
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กลุมเปาหมายภายใตการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากผูรับผิดชอบงานสะอาดรมรื่นของกรุงเทพมหานคร พบวาเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กลุมเปาหมายมีการพัฒนาความสะอาดรมรื่นดีข้ึนทุกกลุม 

   ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ สงเสรมิหรือรวมกันรณรงคเรื่องความสะอาดรมรื่น อยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปสู

การขับเคลื่อน/ปรับปรุง ในประเดน็ปญหาและอุปสรรคของท้ัง 6 กลุมเปาหมาย เพ่ือยกระดบัมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหสูง

ยิ่งๆข้ึน ตลอดจนวางแผนดําเนินการไปสูกลุมเปาหมายอ่ืนๆ จนครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด สอดคลองกับแผนบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครตอไป 

 

1.6.4  ยุทธศาสตร People Excellence 

 

 
 

แผนภาพท่ี 6 รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันประเภทหลายบทเพลง 

 

 
 

แผนภาพท่ี 7 รางวัลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํป 2554 

 

 

1.7  การไดรับมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ 

               สํานักงานบริการเทคโนโลยสีาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการรับรอง

มาตรฐานดานการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ISO 9001 : 2008 จาก  United Registrar of System (Thailand)  (URS)  เมื่อวันท่ี 

30 ตุลาคม 2552 – 31 ตุลาคม  2554 

 

1.8  แนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

               1.  การบริหารหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑตินานาชาติ 

    2.  การบริหารงานบริการวิชาการท่ีมีการจดัตั้งหนวยงานกลางรองรับ (หนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ 

(OPHETS) และการกําหนดระเบียบรองรับ 
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1.9  แผนงานในอนาคต 

       คณะฯ โดยคณบดจีัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป 2556 กับอธิการบดี และไดมีการถายทอดภาระหนาท่ีและ

เปาหมายผลผลิตตามตัวช้ีวัด ไปยังรองคณบดีทุกฝาย/หัวหนาภาควิชา/เลขานุการคณะฯ/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยงาน 

ปงบประมาณ 2556 มีโครงการท่ีจะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ จาํแนกเปน โครงการใหม  15 

โครงการ และ โครงการตอเน่ือง 11 โครงการ ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางความเปนเลิศในการวิจัย  (Research Excellence)  

โครงการใหม 

1. การเตรยีม Asia Journal of Public Health เขาสูฐานขอมูล TCI และการติดตั้งวารสารสาธารณสุขศาสตรออนไลน 

โครงการตอเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการแบบครบวงจร  

2. โครงการวิจัยทองถ่ินรวมกับชุมชนและสถาบัน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  สรางการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) 

โครงการใหม 

2. โครงการวิจัยทางการศึกษาสาธารณสุขศาสตรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรสูสากล 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

5. โครงการจดัระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดการการศึกษา 

โครงการตอเนื่อง 

3.  โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3D 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ (Healthcare & Services Excellence) 

โครงการตอเนื่อง 

4. โครงการพัฒนาความเปนศูนยกลางฝกอบรมนโยบายดานสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางความเปนสากล (Internationalization) 

โครงการใหม 

6. โครงการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในการศึกษาวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

 โครงการใหม 

7. โครงการพัฒนาคานิยม “MUPH” ของบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลยัท่ีใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเปนพ้ืนฐาน (ICT-Based University) 

โครงการใหม   

8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

9. โครงการสรางหนังสือ online ดวย e – book 

10. โครงการพัฒนาฐานขอมลูศิษยเกา  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการตอเนื่อง 

5. โครงการพัฒนาคลังความรูเพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

6. โครงการพัฒนาการสอน “กาวไกลดวย e – learning” 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ความกลมกลนืในความหลากหลาย (Harmony in Diversity) 

โครงการใหม 

11. ราชพฤกษรวมใจ ประหยัดนํ้าไฟ ถวายสมเด็จพระราชบิดา 

ยุทธศาสตรท่ี 8  การบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน (Management for Sustainability) 

โครงการใหม 

12. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูคณะสาธารณสุขศาสตร 

  กิจกรรมท่ี 1  การสรางองคการแหงการเรียนรูคณะสาธารณสุขศาสตรโดยใชการจัดการความรู 

  กิจกรรมท่ี 2  การสรางบรรยากาศองคการแหงการเรียนรูคณะสาธารณสุขศาสตร 

   กิจกรรมท่ี 3  การสรางคลังความรูคณะสาธารณสุขศาสตร  

โครงการตอเนื่อง 

7. โครงการจดัการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 

8. โครงการนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการความรูวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 9 สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Excellence) 

โครงการใหม 

13. โครงการพัฒนางานประจําสูความเปนเลิศ (Routine to Excellence) 

14. โครงการอบรมการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ 

15. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเกณฑ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินองคกร 

โครงการตอเนื่อง 

9. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล ประจาํปงบประมาณ 2556 

10. โครงการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา 

11. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
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                สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 
 

 

 

 

 

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล และการบริหาร

ความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ 
 

 

องคประกอบ 1.1 ภาวะผูนํา  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาท   ใน

การช้ีนํา กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร 

สรางบรรยากาศการเรียนรู ท่ีสงเสริมผลการ

ดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม และให

ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.1        

        

        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.1.1 ผู นํ า กําหนดทิศทางและเป าหมายการ

ดําเนินงานขององคกรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดย

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน และ

ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.1.1        

        

        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..11 

คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดี กําหนดทิศทาง และเปาหมายใน

การดําเนินงานของสวนงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังความรับผดิชอบจะมี

ตอสังคมและชุมชน โดยมีแนวทางและเปาหมายดําเนินงาน ในป 2553-2555   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1 (1)   

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1 (1)   

แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-

2555 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร มาตรฐานคุณภาพที ่1 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..11 

             ปงบประมาณ 2555  คณะฯ นําผลการประเมินไปปรบัปรุงวิธีการไปสู

เปาหมายการดําเนินการขององคกร และไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดบั 

ดวยการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.2553-2555 ใหม 

ขอมูลท่ีนํามาประกอบการดําเนินการ คือ 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป  

2. ขอเสนอแนะการเยี่ยมสํารวจคณะกรรมการตามระบบคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการดาํเนินงานตามตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย สกอ. และสมศ. 

รวมท้ังนโยบายรัฐบาล มาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือทิศทางพัฒนา

การศึกษาของคณะฯ  พ.ศ. 2555-2559   

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของคณะ พ.ศ. 

2556-2559  จํานวน  2 ครั้ง และผลท่ีไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ดังกลาว ไดนํามาปรับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ   

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1 (2) ดังน้ี 

3.1. วิสัยทัศน  ปรับเปน   

“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้นําในภมูิภาคเอเซีย ป  2559”  

3.2. ปรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ 

1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน และตลาดแรงงาน สงเสริมจุดเดนของหลักสูตรให

ชัดเจน และเตรยีมความพรอมใหรองรับการเปนสถาบันการศึกษากลุม ง.  

2) สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ “มหาวิทยาลยัวิจัย” 

3) จัดระบบและกลไกการบรหิารบรกิารวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร

แบบมีสวนรวม 

4) มีการบรหิารท่ีสนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพประหยัด โปรงใส

และสงเสรมิสิ่งแวดลอมท่ีด ี

5) เปนองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการความรู บุคลากรมีโอกาสกาวหนา 

มีสุขภาพดี  และมคีวามสุข 

6) สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกรและปลูกฝงคานิยม

วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3. นําขอเสนอจากการเยี่ยมสํารวจตามระบบคณุภาพมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (2)   

แผนยุทธศาสตร  ป 2556-2559  

เมื่อวันท่ี 10-11 สิงหาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรนําโดยคณบดีจดั

สัมมนาบุคลากร ซึ่งมีท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมกันกําหนด Corporate 

KPI คานิยม และเอกลักษณของคณะสาธารณสุขศาสตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 

พัทยา จ.ชลบุรี เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1. (3)   

เอกสารการสมัมนา 10-11 สิงหาคม 

2555   
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-3 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..11 

แผนยุทธศาสตรในป 2553-2555  คณะจัดทําเปนแผนปฏบัิติการประจําป 

โดยการทําขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย และมีการติดตาม กํากับ

ความกาวหนาการดําเนินการ และประเมินผลทุก 6  9 และ 12 เดอืน  

คณะกรรมการประจําคณะ นําโดยคณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานไปยัง

บุคลากรทุกกลุม/ ทุกระดับผานการประชุมทีมบริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะฯ 

โดยการกระจายอํานาจใหกับรองคณบด/ีหัวหนาภาควิชามอบหมายงานใหคณะกรรม 

การชุดตาง ๆ  ไปถายทอดทิศทาง เปาหมาย และดําเนินการตามทิศทางท่ีกําหนดไว 

เชน คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คณะกรรมการวิเคราะหและประเมินแผนพัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะกรรมการวิจยั  ฯลฯ  

รวมท้ัง การเผยแพรทางจดหมายขาวเฉพาะกิจ และทาง Website ของ

คณะฯ อยางตอเน่ือง ตลอดจนการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามลําดับช้ัน เพ่ือให

ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว                      

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1(4)    

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1(4)    

ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับ

มหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2555 

คณะกรรมการประจําคณะฯ กํากับ ติดตาม  และประเมินผลสาํเร็จของ

การดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง สื่อสารแผน และผลการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลยั/ของคณะฯ ไปสูบุคลากรภายในภาควิชาและหนวยงาน ดวยการ

มอบหมายใหหัวหนาภาควิชาทุกคน และรองคณบดีทุกคนรับผดิชอบเปน

ผูดําเนินการ สาํหรับการตดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการใชงบประมาณ 

คณบดีกําหนดระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม  และประเมินผล ดงัน้ี 

1. หนวยงานรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัย รายงานการใชจายเงินเปน

ประจําทุกเดือน  รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (5)-(6)  

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (5) 

รายงานการใชจายเงินประจําเดือน  

(ทุกเดือน) 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (6) 

รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุก

ไตรมาส 

2. ติดตามผลการประเมินตามขอตกลงการปฏิบัติงานของผูบริหารระดบั

คณะฯ และระดับภาควิชาทุก 6 เดือน  

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (7) 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (7) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ  

3. รองคณบดฝีายแผนพัฒนาฯ รายงานผลการใชจายเงินประจําเดือน

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องแจง

เพ่ือทราบ    

4. ทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  

5. ประชุมทีมบรหิารเพ่ือติดตามงานทุกวันพฤหัสบด ี

6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง)  โดย ให

รองคณบดี และหัวหนาภาควิชาทุกคน นําเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานรายบุคคล (ผลัดเปลี่ยนกันไป) เพ่ือติดตามผลงานท่ีผานมา 

และภารกิจท่ีกําลังดําเนินการ   

      เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.1 (8) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ  12 ครั้ง 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.1.2 ผูนําเอ้ือและสงเสริมการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือให

องคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.1.2        
 

 

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..22 

  คณบดีในฐานะเปนผูนําสูงสดุเอ้ือและสงเสรมิการสรางความรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ เปนประธานท่ีประชุมคณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย และผูบรหิารคณะฯ จดัทําแผนการพัฒนา

เครือขายความรวมมือไวในแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ   

คณบดีและทีมบริหารถือเปนนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของ

หนวยงานท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา   

 

ความรวมมือระดับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

 คณะฯ เขารวมกลุมคณะในเครือขายมหิดลพญาไท ซึ่งประกอบดวย 9 

คณะของมหาวิทยาลัยมหิดล) ไดแก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะ

วิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะเวชศาสตรเขตรอน  คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ ศูนย

ตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา จัดกิจกรรมเครือขายมหดิล เชน กิจกรรมกีฬา  

เครือขายพัสดุ และเครือขายการพัฒนางานวิจัย  

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2.(1)   

http://payathai.mahidol/ 

ความรวมมือระดับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

ความรวมมือกับเครือขาย  

 คณะมคีวามรวมมือกับเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย  โดยคณบดีในฐานะประธานเครือขาย มีกิจกรรมการดําเนินงานรวมกัน 

เชน การจัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา  การพัฒนาเครือขายวิจัย    การพัฒนา

เครือขายประกันคณุภาพสถาบันสาธารณสุขศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.2. (2)   

รายงานการประชุมเครือขายคณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ป 

2555 

ความรวมมือกับภาครัฐ   

 คณะสาธารณสุขศาสตร  โดย สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม มีความรวมมือกับ คณะในการใหรวมมือดานบริการวิชาการกับ       

กรุงเทพมหานคร  จัดทํา  บันทึกความเขาใจในนามของมหาวิทยาลัย เปนบันทึก

ความเขาใจระหวางกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยมหิดล  

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกันในการสงเสริมงานวิจัยการศึกษา วิจัยการ

พัฒนางานและบุคลากร ดานสุขภาพ ดานการแพทยและสาธารณสุข ความปลอดภัย

และอนามัยสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..22 

ผลการดําเนินการ   

1. โครงการท่ีปรึกษาสรางตัวช้ีวัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green และ

ตรวจประเมินผลการดําเนินงานกลุมเปาหมายตามโครงการกรุงเทพสะอาดรมรื่น 

(Bangkok Clean and Green)  กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ี 6 กลุม ไดแก 

ตลาดโรงเรียน วัด มัสยิด สถาบันบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และศูนยบริการ

สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

ก. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดาน Clean and Green 

ข. วิเคราะหขอมูลและสรางตัวช้ีวัดมาตรฐาน Clean and Green ของ               

6 กลุมเปาหมาย 

ค. อบรมเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพฯ ประมาณ 200 คน ใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดและเกณฑมาตรฐาน และสามารถใช

เครื่องมือตรวจประเมิน Clean and Green กลุมเปาหมายได 

ง. กําหนดวิธีการในการตรวจประเมนิกลุมเปาหมาย คัดกรองและตรวจ

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ เพ่ือตัดสนิการประกวดกลุมเปาหมาย 

จ. จัดนิทรรศการ จัดประชุม สรุปผลการดาํเนินโครงการ เมื่อเผยแพรความรู

ในการดําเนินงาน พัฒนางาน กรุงเทพฯ สะอาดรมรื่นแกเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของของกรุงเทพฯ และกลุมเปาหมายอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลงานตอไป 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (3)    

รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ี

ปรึกษาสรางตัวช้ีวัดมาตรฐานตามแนวคิด 

Clean and Green และตรวจ

ประเมินผล 

2. โครงการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ (กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ) มีวัตถุประสงค เพ่ือ 

พัฒนามาตรฐานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรุงเทพฯ ในการตรวจสอบควบคุม

สถานประกอบการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดลอมท่ีดี

ในสถานประกอบการ ลดปจจัยเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามตอสุขภาพจากการทํางานใน

สถานประกอบการ ดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (4)    

รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ี

ปรึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานดานอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ  

(กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ)  

ก. ศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมการทํางาน ปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม

และเหตุรําคาญ ฯลฯ และนําขอมูลพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

ข. จัดทําคูมือหลักเกณฑและมาตรฐานการตรวจสถานประกอบการดาน     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือใชในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของกรุงเทพฯ ตอไป 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (4)   
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..22 

3. โครงการท่ีปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพ

อากาศในอาคาร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศ

ในอาคารและสงเสริมการวัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี ดําเนิน

กิจกรรมดังน้ี 

ก. จัดทําคูมือการตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคาร 

ข. จัดทําแผนพับการตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคารและการประเมิน

คุณภาพอากาศในอาคารดวยตนเอง สําหรับผูประกอบการ  

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (5)    

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (5)   

รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ี

ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมิน

และตรวจรับรองคุณภาพอากาศในอาคาร 

ความรวมมือกับภาคเอกชน  

 คณะสาธารณสุขศาสตร โดย สํานักงานบริการเทคโนโลยสีาธารสุขและ

สิ่งแวดลอม  มีความรวมมือกับ คณะท่ีบริการวิชาการดานการตรวจวิเคราะห

สิ่งแวดลอมท่ีสามารถใหบริการแกหนวยงานท่ัวไปท้ังในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสถานประกอบการภาคเอกชนซึ่งใหความเช่ือถือไววางใจใช

บริการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอมท้ังดานชีวภาพและดานกายภาพ ปละประมาณ 50 

สถานประกอบการ  

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (6)    

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (6) 

สรุปผลการดําเนินการใหบริการดานการ

ตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม 

ความรวมมือระดับนานาชาติ  

 คณะสาธารณสุขศาสตร โดย งานวิเทศและการประชาสัมพันธ มีความ

รวมมือกับ ประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา    ติมอรเลสเต และ

เ วียดนาม โดยได รับ ทุนจากสํ า นักงานองคการอนามั ย โลกและรั ฐบาล /

สถาบันการศึกษาประเทศน้ันๆ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

(นานาชาติ) ใหแก อาจารย บุคลากร และ นักศึกษา ทางการแพทยและสาธารณสุข 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาอาจารย บุคลากร นักศึกษา ทางการแพทยและ

สาธารณสุข ใหมีความกาวหนา เช่ียวชาญดานการศึกษา วิจัย ความรูทักษะการ

ทํางาน ผลการดําเนินการ  

1.  ผูรับการฝกอบรมไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

2.  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (7)    

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (7) 

หนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม 

 คณะดําเนินการตอนรับอาคันตุกะชาวตางประเทศ ใหแกอาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแก ประเทศอินเดยี ไตหวัน ญี่ปุน 

ออสเตรเลีย อินโดนีเซยี  

 วัตถุประสงคเพ่ือเจรจาความรวมมือทางดานการศึกษา วิจัยแลกเปลี่ยน

ขอมูลเก่ียวกับหลักสตูรตางๆ ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก และหา

แนวทางความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษารวมกัน 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (8)    

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (8) 

รูปภาพ /จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..22 

           คณะฯ ติดตาม วิเคราะหความสําเร็จดานความรวมมือระหวางองคกรกับ

หนวยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากลดวยการ

จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการรวมกันโดยใช เวทีการประชุมของ

คณะกรรมการ  ไดแก 

1. การประชุมผูบรหิารเครือขายสถาบันฯ  ประมาณปละ 5 ครั้ง  

2. การประชุม SEAPHEIN ปละ 1 ครั้ง  

3. การประชุม APACPH ปละ 1 ครั้ง 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (9)-(10) 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (9) 

 หนังสือขออนุมัติเดินทางเขาประชุม

รายช่ือผูเขารวมนําเสนอผลงาน 

 

 

เอกสารหมายเลข PH.1.1.2 (10) 

หนังสือประกอบการประชุม 

Accreditation 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1.1 การประชุมผูบริหารเครือขายสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ 

1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและเปนแบบอยางท่ีดีใน

การมีวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังวางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานท่ี

เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.1.3        

 

 

 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามเอกสารอางอิงประกอบรายงานตาม

มาตรฐานคุณภาพขอ มาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..33 

คณะฯวางนโยบาย / แนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานตามกรอบแนว

ทางการปฏิบัติงาน และการกํากับตรวจสอบใหมีการปฏิบัตติามกฏระเบียบขอบังคบั 

รวมท้ังการรักษาวินัย จริยธรรมจรรยาบรรณ ความเปนธรรม โปรงใส และ

ตรวจสอบได  

 

ปงบประมาณ 2555  คณะจัดทําโครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบธรรมาภิบาลของ

คณะฯ ภายใตความรับผิดชอบโครงการของรองคณดฝีายแผนพัฒนาฯ ในข้ันตอน

แรก ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดตีามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสาธารณสุขศาสตร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

เรียบรอยแลว  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ มหีนาท่ี  ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีใหเปนรูปธรรม และสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะฯ 

2.  พัฒนาคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะฯ 

3.  สงเสริมการมีสวนรวมของผูบรหิาร คณาจารยประจํา และเจาหนาท่ีของ

คณะฯ ในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

4.  ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการปฏบัิติตามนโยบายและแผนการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)   

รางคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดตีามหลัก

ธรรมาภิบาล ของคณะฯ 

ปงบประมาณ 2555 คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดฯี 

ประกอบดวยท่ีปรึกษาคณบดี ประธานสภาอาจารยคณะ ผูแทนบุคลากรสาย

สนับสนุน   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (2)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผลการดําเนินงานคือ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห สถานการณและสภาพแวดลอมใน

การบริหารงานของคณะ การศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

วิเคราะหกําหนดองคประกอบของหลักธรรมมาภิบาล  

2. กําหนดตัวช้ีวัด การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการและการ

กํากับดูแล เพ่ือจัดทําเปนรางคูมือ 

ใช เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3 (1)   
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามเอกสารอางอิงประกอบรายงานตาม

มาตรฐานคุณภาพขอ มาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..33 

วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2555  นําโดยคณบดีคณะฯ จัดเวที..  “รวมพลัง 

MU.PH” เพ่ือรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 

และใหประชาคมแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะ   เพ่ือนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ ในแตละพันธกิจ  และคณะฯ ไดนําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุง พัฒนาแนวทางและระบบงานใหมคีวามเปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได โดยคณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีแตละฝายรับผิดชอบในแตละ

พันธกิจ คณบดีและทีมบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.(3)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.3.(3)   

ภาพเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2555 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ 

1.1.4 ผูนําสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรม
แหงการเรียนรู และเกิดนวัตกรรม เพ่ือกาวไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.1.4        

 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..44 

 คณะผูบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร     นําทีมโดยคณบดีไปเยี่ยมช่ืนชม           

ผลการดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ 2555 รวมท้ังเปาหมายท่ีจะดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2555 ทําใหรับทราบ  และแลกเปลียนรูการปฏิบัติงานของทุกภาควิชา 

รวมท้ังความตองการของภาควิชาท่ีจะขอรับการสนับสนุน  หรือความชวยเหลือจาก

คณะฯ  ระหวางวันท่ี  9-27  ธันวาคม 2555 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4(1)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (1)   

♦รายงานสรุปผลการเยี่ยมช่ืนชมผลการ

ดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ 

2555 

♦ปฏิทินการเยี่ยมชมภาควิชาโดยคณบดี

และรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  

ระหวางวันท่ี  9-27 ธันวาคม 2555 

 คณะ ฯ สรางบรรยากาศในรูปของคณะทํางานการจัดการความรูและ

ฐานความรูนวัตกรรม  [เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (2)]   

 เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู และ

ฐานความรูนวัตกรรมการศึกษาและวิจัยของคณะฯ  

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (3)   

 การจัดการความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคของคณะฯ เปนไปตาม

ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม

ระบบคณุภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอง

คณบดฝีายวิจยัและนวัตกรรมการศึกษารับผดิชอบดําเนินการจัดเวทีการแลก เปลี่ยน

เรียนรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน  7  ครั้ง หัวขอเรื่องไดแก 

1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันท่ี 5 มกราคม 2555 12.00-13.00 น. 

จํานวน 1 ช่ัวโมง 

2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันท่ี 1 มีนาคม 2555 13.00-16.00น. 

จํานวน 3 ช่ัวโมง 

3. เรื่อง“การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน

ทุนวิจัยแบบแขงขันดานสุขภาพการแพทย และเทคโนโลยีประยกุตใชใน

อุตสาหกรรม ประจาํป 2555 จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” วันท่ี 3 เมษายน 2555 13.00-15.30 น. 

จํานวน 2.30 ช่ัวโมง 

4. เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาการทํางานวิจัย” วันท่ี 4 

พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ช่ัวโมง 

5. เรื่อง “การทํางานวิจัยและผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับดานคุณภาพ

อากาศ” วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2 ช่ัวโมง 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (2)  

คณะทํางานการจัดการความรูและ

ฐานความรูนวัตกรรม 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (3) 

 คณะกรรมการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..44 

6. เรื่อง “เกณฑการวัดคณุภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการรวม 

กลุมวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันท่ี 14 สิงหาคม 2555 9.00-

12.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

7. เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเสนอขอการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. 

จํานวน 2 ช่ัวโมง  

 รองคณบดฝีายแผนพัฒนาและระบบประกันคณุภาพจดั “สุนทรียสนทนา”  

เก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูล เมือ่วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผูเขารวมสุนทรยี

สนทนาจํานวน 29  คน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (4) – (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (4) 

สรุปผลการทําสุนทรยีสนทนาและ

ประมวลภาพ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (5) 

สรุปแบบประเมินผลกิจกรรม “สุนทรีย

สนทนา เรื่อง ประสบการณการจัดเก็บ

ขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด" 

 คณะฯแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคณุคาองคความรูคณะ

สาธารณสุขศาสตร  เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการสรางคุณคาองค

ความรูของคณะสาธารณสุขศาสตร   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (6)-(8)   

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (6) 

(ราง) โครงสรางศูนยจัดตั้งองคความรู

คณะสาธารณสุขศาสตร 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (7) 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้ง

ศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะ

สาธารณสุขศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (8) 

รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการ

จัดตั้งศูนยสรางคณุคาองคความรูคณะ

สาธารณสุขศาสตร  

รวมท้ังจัดทําโปรแกรมคลังความรู เพ่ือรวบรวมองคความรูของบุคลากรภายในคณะฯ   

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (9)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.1.4 (9)   

โปรแกรมคลังความรู 
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องคประกอบ 1.2   การบริหารเชิงกลยุทธ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ อ ง ค ก ร กํ า หน ด ทิศ ทา ง  เ ป า ห ม า ยแ ล ะ

ยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม 

กํากับ และประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงาน

ในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกัน ท้ังมหาวิทยาลัยและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.2        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.2.1  มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตาง  ๆ
เพ่ือกําหนดทิศทาง เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธทุก
พันธกิจท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ   โดยเปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.2.1        

 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..11 

คณะฯ จัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดย

การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และพระราชบัญญัติ

สถาบัน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหดิล และจดุเนนตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)          

 

ป 2554 คณะฯ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555 มา 1 ป

เต็ม จนกาวข้ึนปท่ี 2 เพ่ือใหประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา และ

เตรียมความพรอมกําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในแตละภารกิจให

ครอบคลมุทุกดาน (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน   

คณะฯ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2556-2559)” เพ่ือใหผูบริหาร และบุคลากรของ

คณะสาธารณสุขศาสตร นําแผนฯ ท่ีกําหนดไปเปนแนวทางในการพัฒนางาน และ

การปฏิบัติงานตอไป  โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งท่ี 1 ประชุม “กําหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข

ศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559)” ในวันเสารท่ี 4 มิถุนายน 2554 ณ คณะ

สาธารณสุขศาสตร และหลังจากการประชุมฯ ภาควิชา/หนวยงานดําเนินการ

เตรียมการจดัทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสาํหรับการประชุม

ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาของคณะฯ 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..11 

 ครั้งท่ี 2 ประชุม “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุข

ศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2556 – 2559)”  ระหวางวันท่ี 28 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ 

คณะสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายเขารวมประชุมเปนกลุมหรือบุคคลเดียวกันกับ

ประชุม ครั้งท่ี 1  

 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา รอง

หัวหนาภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ

วิจัย คณะกรรม การบริการวิชาการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 

คณะกรรมการวิเคราะหแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เลขานุการคณะฯ หัวหนางาน และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 80 คน โดยมี

ข้ันตอนดําเนินงาน ดังนี้ 

ก. บรรยายทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 - 2559)  โดย รอง

ศาสตราจารยสรนิต  ศลีธรรม  รองอธิการบดีฝายนโยบายและ

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยาย 

ข. ดําเนินการแบงกลุม 3 กลุม  คือ  กลุมท่ี 1 Research Excellence 

กลุมท่ี 2 Teaching and Learning Excellence 

กลุมท่ี 3 Healthcare and Services Excellence 

ค. ผูบริหารของคณะสาธารณสุขศาสตรและบุคลากรนําแผนฯทีกําหนด

เปนแนวทางในการพัฒนางาน และปฏิบัติงานตอไป 

สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.

2556 – 2560) มี  3  ยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตรขับเคลื่อน  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางเครือขายวิจัยสูภาพลักษณ “มหาวิทยาลยัวิจัย” 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร และจัดการเรียนการสอนใหรองรับการ

 เปนสถาบันการศึกษากลุม ง. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรขับเคลื่อน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบองคกรแหงการเรียนรู สนับสนุนโอกาสกาวหนา สุขภาพ

ดีและความสุขใหแกบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประหยดั 

โปรงใส และสงเสริมสิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางบุคลากรและนักศึกษาใหไดตามคานิยมขององคกร และ

ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1 (1)   

สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2556 

– 2560)”   



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-14 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..11 

 และเมื่อวันท่ี 10-11 สิงหาคม 2555 ทางคณะฯ ประกาศแผนพัฒนา

การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี11 (พ.ศ.2556 – 2560) พรอมรวมกัน

กําหนด Corporate KPI  คานิยม และเอกลักษณ ของคณะฯ  ในการสัมมนา

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา 

จังหวัดชลบุรี เรื่อง การจดัทํา Corporate KPI และ Core Value บุคลากรเขา

รวมงานท้ังสิ้น 158 คน คิดเปนรอยละ 49.69   ของบุคลากรคณะท้ังหมด (318 คน) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(2)- (3)     

   

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(2)   

สรุปผล Corporate KPI  คานิยม และ

เอกลักษณ 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.(3)   

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป

งบประมาณ 2555 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1.2 สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง การจัดทํา Corporate KPI และ Core Value 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-15 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธพรอมทังกําหนด
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาว และนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.2.2        
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..22 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร 

พ.ศ. 2553-2555  และกําหนดตัวช้ีวัดยุทธศาสตร   พรอมท้ังไดถายทอดแผน

ยุทธศาสตร/เปาหมายไปตามลําดับช้ันจากคณะกรรมการประจําคณะ/

หัวหนาภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตร/เลขานุการคณะ/หัวหนางานและ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการ  

รวมท้ังคณะฯใหภาควิชาและหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

สนับสนุนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ และนําโครงการมาจัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติงานของคณะฯกับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําโครงการ  

             ซึ่งในปงบประมาณ 2555  คณะไดมีการดําเนินงานโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร  จํานวน 54  โครงการ จําแนกเปน    

              โครงการระดับคณะ   จํานวน 29 โครงการ (30 กิจกรรม) เปน

โครงการตอเน่ือง 11 โครงการ (21 กิจกรรม)  และโครงการใหม 18 

โครงการ (9 กิจกรรม) 

             โครงการระดับภาควิชา จํานวน  25 โครงการ เปนโครงการ

ตอเน่ือง จํานวน 5 โครงการ และโครงการใหม 20 โครงการ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (1)  - (2) 

   

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (1)   

ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ กับ

มหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2555 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (2)   

 แผนปฎิบัติการประจําป  2555 

แผนภาพท่ี 1.3 สื่อสิ่งพิมพยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร ป 2553 - 2555 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-16 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..22 

 เมื่อครบ 12 เดือนงานแผนฯ สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ

และปรับแผนการปฏิบัติการในขอตกลงการปฏิบัติงาน ในปตอไป 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)   

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในขอตกลง

การปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-17 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.2.3  มีการวิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และ
ประเมินผลการดําเนินงานและมีการทบทวนปรับเปลี่ยน
กลยุทธ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายของ
องคกร 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.2.3        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..33 
เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานระกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..33 
             คณะฯดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ติดตาม 

วิเคราะห ประเมินผลการดาํเนินการตามแผน ดําเนินการโดยงานแผนพัฒนาและ

ระบบคุณภาพตดิตามความกาวหนาการดําเนินงาน และนําเสนอคณะกรรมการประจํา

คณะฯ เพ่ือทราบทุกเดือน ดังน้ี 

1. รายงานผลการใชจายเงินประจําทุกเดือน 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส 

3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Performance 

Agreement)  ปละ 2 ครั้ง 

4. รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจางทุกไตรมาส 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิต (สงป.) ตามไตรมาส 

 ในตนปงบประมาณ 2555 งานแผนพัฒนาและระบบคณุภาพจดัทําคูมือ

การบริหารโครงการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการทราบข้ันตอนการจัดทําโครงการ 

และการรายงานในแบบฟอรมตางๆ รวมท้ังข้ันตอนการตดิตามผลการดําเนิน

โครงการ และตัวช้ีวัดตามแผนปฏบัิติการ (Performance Agreement)  เพ่ือติดตาม 

ควบคุมกํากับโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)   

คูมือการบรหิารโครงการ 

 ปงบประมาณ 2555 โครงการท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรบรรลุ

เปาหมาย จาํนวน  53 โครงการ  จากจํานวน  54  โครงการ คิดเปนรอยละ 98.15 

 เมื่อพิจารณาความสําเร็จการดําเนินงานตามโครงการ 54 โครงการ จํานวน

เงิน 11,818,750.00  บาท จําแนกเปน  

 โครงการระดับคณะจํานวน  29 โครงการ  จาํนวนเงิน 10,841,500.00

บาท ผลสําเร็จ จํานวน  29  โครงการ ใชเงินไปท้ังสิ้น  4,795,633.45  บาท คิดเปน

รอยละ 44.23  ผลสําเรจ็โครงการ คิดเปนรอยละ 75.47 

 โครงการระดับภาควิชาจํานวน 25 โครงการ  จํานวนเงิน 977,250.00 

บาท  จํานวน  24  โครงการ ใชเงินไปท้ังสิ้น 741,355.45  บาท คิดเปนรอยละ 

75.86  ผลสาํเร็จโครงการ คิดเปนรอยละ 79.60 

 สรุปแลวผลสําเร็จ จํานวน 53 โครงการ ใชเงินไปท้ังสิ้น 5,536,988.90 

บาทคิดเปนรอยละ 46.85  ผลสําเร็จโครงการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 77.54 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (2)  

ใชเอกสารเดยีวกับเอกสารหมายเลข  

PH. 1.2.2 (3)  สรุปผลการดําเนินตาม

โครงการประจําปงบประมาณ 2555 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-18 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..33 
เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานระกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..22..33 

 ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร 

ประชุมทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยการปรับเกณฑการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเปนประจําทุกป  

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (3)  

 เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร รวมท้ังไดจัดทําคูมือ

การบริหารโครงการใหแกผูบริหารโครงการทุกโครงการใชเปนเครื่องมือประกอบการนํา

โครงการไปปฏิบัติ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (4)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (3) 

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

คณะฯ ประจําปงบประมาณ 2555 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (4)   

ใชเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1)   

คูมือการบรหิารโครงการ 

 ปงบประมาณ 2555 โครงการท่ีภาควิชาดําเนินการเพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตร มีจํานวน  25 โครงการ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น  977,250.00 บาท  

 เมื่อพิจารณาความสําเร็จการดําเนินงานตามโครงการระดับภาควิชา 25

โครงการ ดําเนินงานสําเร็จจํานวน 24  โครงการ  ใชเงินไปท้ังสิ้น  741,355.46 บาท 

คิดเปนรอยละ  79.60  ดังตารางท่ี 

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (5)   

เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (5)   

ใชเอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข 

PH. 1.2.2 (3)  และ 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.2.3 (2) 

สรปุผลการดําเนินตามโครงการ

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

ตารางท่ี 1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ 2555 

ชื่อโครงการ 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ

ความสําเร็จ 

ของโครงการ 

ท่ีอนุมัติ เงินท่ีใช 

                                                รวมท้ังส้ิน 977,250.00 741,355.46 79.60 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการพัฒนาขอเสนอและ

โครงการวิจัยดานอนามัยชุมชน 

26,000.00 25,779.00 100.00 

2. โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน(ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน) 50,000.00 41,549.00 100.00 

3. โครงการวิเคราะหผลงานการศึกษาและหาความตองการเน้ือหาหลักสูตร

ชีวสถิติ 

4. โครงการจัดการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

5. การจัดการความรู KM ภาควิชา 

6. โครงการการจัดการความรู:การสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 

7. โครงการเพ่ิมพูนความรูดานโรคติดเชื้อและส่ิงแวดลอม 

8. โครงการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

9. โครงการประชาสัมพันธภาควิชาอาชีวอนามัยฯ 

10. โครงการติดตามผลบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11. โครงการพัฒนาการสอนแบบมีผูสอนหลายคนใน 1 รายวิชา 

12. โครงการการพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชาท่ีจัดสอนเปนภาษาอังกฤษ   

13. โครงการพัฒนาเครือขายการฝกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนในชุมชนเขตเมือง 

14. โครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริการตรวจคุณภาพนํ้า   

80,000.00 

 

25,000.00 

10,000.00 

80,000.00 

17,250.00 

80,000.00 

56,000.00 

24,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

30,000.00 

39,264.00 

 

19,446.26 

8,525.00 

70,464.56 

12,350.00 

66,800.00 

55,964 

21,400.00 

20,000.00 

19,893.00 

15,054.00 

0.00 

75.00 

 

100.00 

100.00 

78.56 

100.00 

90.00 

70.00 

80.00 

60.00 

100.00 

100.00 

50.00 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1-19 

 

ชื่อโครงการ 

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ

ความสําเร็จ 

ของโครงการ 

ท่ีอนุมัติ เงินท่ีใช 

                                                รวมท้ังส้ิน 977,250.00 741,355.46 79.60 

     อาหาร อากาศ ทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

15. โครงการพัฒนาเครือขายศิษยเกาเพ่ือสรางความเขมแข็งในการบริหารงาน

สาธารณสุข 

16. โครงการการจัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแหงชาติครั้งท่ี 7 

17. โครงการเสริมสรางและพัฒนาบุคคลิกภาพนักอนามัยชุมชนท่ีดี 

18. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  ยกเลิกโครงการ 

19. โครงการการปรับภูมิทัศนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

20. โครงการผลักดันการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ 

21. โครงการทบทวนวิเคราะหและสังเคราะหรายงานการวิจัยท่ีประยุกตทฤษฎี

ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. โครงการแผนกลยุทธเพ่ิมผลผลิตและการตีพิมพงานวิจัยดานอนามัย

ครอบครัว 

23. โครงการเครือขายศิษยเกาและสารสนเทศ 

24. โครงการประชาสัมพันธภาควิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาอนามัยครอบครัวเชิงรุก 

25. โครงการจดหมายขาวอิเล็กโทรนิคส 

 

80,000.00 

 

40,000.00 

14,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

30,000.00 

 

 

25,000.00 

 

5,000.00 

15,000.00 

 

20,000.00 

 

 

79,977.72 

 

39,071.00 

14,000.00 

 

0.00 

40,000.00 

79,790.00 

29,905.50 

 

 

4,678.00 

 

5,000.00 

12,444.42 

 

20,000.00 

 

100.00 

 

40.00 

100.00 

 

0.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

 

0.00 

 

100.00 

70.00 

 

100.00 

 

 ปงบประมาณ 2555    คณะฯ รายงานผลตัวชี้วัดสวนท่ี 2 ตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)  ไปยัง

มหาวิทยาลัย  จํานวน 60 ตัวชี้วัด ประกอบดวย   (1)  ดานวิจัย จํานวน 10 ตัวชี้วัด  (2)  ดานการศึกษา (27 ตัวชี้วัด) (3) ดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (5 ตัวชี้วัด)  (4) ดานบริการวิชาการ (10 ตัวชี้วัด)  (5)  ดานบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย  (2 

ตัวชี้วัด) (6) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม (1 ตัวชี้วัด) (7)  ดานระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม  (4 ตัวชี้วัด) (8) ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวชี้วัด) และ (9) ดานความเปนนานาชาติ   (1 ตัวชี้วัด)  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 20 

 

ตารางท่ี 1.2   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2555 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

1. ดานการวิจัย 

 

         

1.1 จํานวนเงินทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย บาท 5,312,410 5,500,000 6,062,800 6,000,000 5,600,000 

1.2 จํานวนเงินรายไดสวนงานท่ีใหเปนทุนวิจัย บาท 1,112,410 1,000,000 1,200,050 1,000,000 774,431 

1.3 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานภาครัฐ บาท 4,411,100 4,000,000 6,486,338 4,400,000 1,861,220 

1.4 จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรับจากภาคเอกชน บาท 3,200,000 4,000,000 1,453,795 4,000,000 1,359,600 

1.5 จํานวนผลงานวจิัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการในฐาน 

ขอมูลระดับนานาชาติ(ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ค.ศ. 2011) 
เรื่อง 73 77 64 81 71 

1.6 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

(รายชื่อวารสารเฉพาะท่ีสกอ.จัดใหเปนวารสารระดับชาติ ดู

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/info/list

_journals.pdf) 

เรื่อง 45         - 46 60 54 

   

1.7 จํานวนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดทรัพยสินทางปญญา ชิ้น/เรื่อง   - 1 1 1 - 

  1.7.1 ท่ีไดรับจดในปน้ันๆ    -   -   -   - - 

   -สิทธิบัตร ชิ้น/เรื่อง   -   -   -   - - 

   - อนุสิทธิบัตร ชิ้น/เรื่อง   -   -   -   - - 

  1.7.2 ท่ีอยูในระหวางดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน           

   -สิทธิบัตร ชิ้น/เรื่อง   -   -   -   - - 

   - อนุสิทธิบัตร ชิ้น/เรื่อง   - 1 1 1 - 

1.8 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการปรับนโยบายการบริหารระดับ

สวนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และท่ีมีผลกระทบตอ

สังคม  

ชิ้น 5 6 5 7 4 

(ไมนับซํ้า)    

1.9 สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

เรื่อง/คน 0.47 : 1 0.50 : 1 0.50 : 1 0.55 : 1 0.48 : 1 

(73/154) (74/147) (74/147) (81/147) (71/149) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 21 

 

 
ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 

  
 

 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

1.10 สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

เรื่อง/คน 0.29 : 1 0.50 : 1 0.31 : 1 0.45 : 1 0.36 : 1 

(45/154) (74/147) (46/147) (66/147) (54/149) 

2. ดานการศึกษา           

2.1 จํานวนครั้งและจํานวนวันของการจัดอบรม / สัมมนา

อาจารยดานพัฒนาการเรียนการสอนตอปการศึกษา 

ครั้ง, วัน 1,2 2,2 2,3 3,3 4, 6 

2.2 รอยละของจํานวนอาจารยท่ีเขารวมการอบรม /สัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน (จัดโดยหนวยงานภายใน/นอกสวนงาน) 

รอยละ 66.15 67.11 27.63 72.37 30.20 

     (102/152) (42/152) (110/152) (45/149) 

2.3 จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลดานการสอน /การจัดการศึกษา คน 2 1 - 5 1 

2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ

หลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 

 - - - 1 2 

  2.4.1 ท่ีกําลังดําเนินการ โครงการ       1 1 

  2.4.2 ท่ีตีพิมพ โครงการ       0  0 

  2.4.3 ท่ีลงบทความ โครงการ       0  1 

�หลักสูตรปริญญาตรี           

2.5 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา เทียบกับเปาหมาย

จํานวนรับ 

รอยละ 100 100 100 100 86.11 

   180*100/180 180*100/180 180*100/180 180*100/180 155*100/180 

2.6 จํานวนรายวิชาท่ีจัดสอนเปนภาษาอังกฤษ   

(ไมนับรวมป 1) 

รายวิชาตอหลักสูตร       1 3 

2.7 จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดทําส่ือการสอนในระบบ  E-

learning หรือมีส่ือ online 

รายวิชาตอหลักสูตร 1     2 1 

2.8 จํานวนรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รายวิชาตอหลักสูตร 20 20 20 5 206 วิชา 
(ปรับปรุงหลักสูตร TQF) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 22 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

2.9 จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียนรูหรือปฏิบัติงานในชุมชน รายวิชาตอหลักสูตร       2 12 

2.10 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา  

(ปริญญาตรี) 

 122 115 122 105 109 

  2.10.1 ทุนจากหนวยงานภายนอก คน 9 10 9 10 7 

  2.10.2 ทุนคณะ คน 23 25 23 10 27 

  2.10.3 ทุนมหาวิทยาลัย คน 90 80 90 85 76 

2.11 จํานวนนักศึกษาท่ีไปตางประเทศเพ่ือการเรียนรูดานวิชาการ 

หรือเสนอผลงาน 

คน -   3 2 2 

2.12 จํานวนนักศึกษาในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา        2 2 

  2.12.1 จํานวนนักศึกษาตางประเทศ ท่ีมาศึกษา/วิจัยท่ีสวน

งาน(Inbound Exchange Undergraduate Students) 

          

   ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษา นอยกวา3 เดือน คน       2 2 

   ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษาต้ังแต3 เดือนขึ้นไป คน       0 - 

  2.12.2 จํานวนนักศึกษาของสวนงาน ท่ีไปศึกษา/วิจัยท่ี

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ  (Outbound Exchange 

Undergraduate Students) 

       7 - 

   ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษานอยกวา 3 เดือน คน       2 - 

   ระยะเวลาแลกเปล่ียนนักศึกษาต้ังแต3 เดือนขึ้นไป คน     10 5 - 

2.13 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอหลังสําเร็จการ ศึกษา

ภายใน 1 ป 
(ใชขอมูลกองแผนงาน ณ วันที่ 19 กนัยายน 2554) 

รอยละ 100 100 81.71 100 83.62 

2.14 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

(ถามีขอมูล) 

ระดับ         3.51 

(1–5 ระดับ)    



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 23 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

�หลักสูตรปริญญาโทและเอก           

2.15 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาเทียบกับเปาหมาย

จํานวนรับ 

รอยละ 60.8 60 70.05 80.00 85.59 

     (90/10) (255/364) (200/250) (297/347) 

2.16 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร            

  2.16.1 ปริญญาโท ป 3.68 3.5 4.50 3.50 3.50 

  2.16.2 ปริญญาเอก ป 5.16 4.5 4.45                4.25 4.25 

2.17 รอยละของนักศึกษาท่ีเรียนจบ           

  2.17.1 ปริญญาโท    ภายใน 3 ป รอยละ   40.00 38.54 45.00 70.22 

(158*100/225) 

  2.17.2 ปริญญาเอก   ภายใน 5 ป รอยละ   20 20.00 33.33 33.33 

(5*100/15) 

2.18 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา  (บัณฑิตศึกษา)           

  2.18.1 ทุนจากหนวยงานภายนอก คน 39 30 34 36 7 

  2.18.2 ทุนคณะ คน -       - 

  2.18.3 ทุนมหาวิทยาลัย คน -       1 

2.19 จํานวนนักศึกษาท่ีไปตางประเทศเพ่ือการเรียนรูดานวิชาการ 

หรือเสนอผลงาน 

คน 8 5 4 5 22 

2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอหลังสําเร็จการศึกษา

ภายใน 1 ป 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

�กิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา            

2.21 สัดสวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา  คน : คน 8.01 : 1 7.08 : 1 10.05 : 1 8.00 : 1 13.58 : 1 

  (เฉพาะปริญญาตรี)    849/120 75/754 95/760 60/815 

2.22 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีจัดใหนักศึกษาตอป ครั้ง/ป 18 19 19 20 28 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 24 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

  และเฉล่ียรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมตอครั้งเทียบ

กับจํานวนเปาหมาย  (เปาหมาย 50 คน/ชั้นป) 

รอยละ 80.00 60.00 60.00 70.00 100 

  (... คน/ครั้ง)       140/200*100 (200*100/200) 

2.23 รอยละของจํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีมีการบันทึกในระบบ 

AT (Activity Transcript) ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

(เฉพาะปริญญาตรี) 

รอยละ 19.4 100.00 100.00 100.00 100.00 

  โครงการ   20 56 43 58 

  2.23.1 ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ

ประโยชน 

รอยละ   10.00 10.71 11.63 20.69 

  โครงการ   2 6 5 12 

  2.23.2 ดานเสริมสรางวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ 

วิชาการ 

รอยละ - 15.00 8.93 6.98 34.48 

  โครงการ   3 5 3 20 

  2.23.3 ดานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

คานิยมท่ีถูกตอง 

รอยละ - 25.00 62.50 58.14         22.41       

  โครงการ   5 35 25 13 

  2.23.4 ดานเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพ  รอยละ - 50.00 17.86 23.26 22.42 

  โครงการ   10 10 10 13 

2.24 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเปนสมาชิกในระบบ AT 

(เฉพาะปริญญาตรี) 

รอยละ   0 5.89 20.00 80.00 

     0 44/748*100 150/748*100 652*100/815 

2.25 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการยกยอง/สรางชื่อเสียงในระดับคณะ 

ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

รอยละ 0.67 5.35 2.005 10.03 0.26 

     40*100/748 15*100/748 75*100/748 2*100/748 

2.26 จํานวนโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม  

(University Social Responsibility) 

โครงการ/กิจกรรม     7 10 20 

2.27 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงสูความเปน

นานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม     4 4 1 

3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล           

3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการตําแหนงอาจารย   154 154 152 152 154 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 25 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

  จําแนกตามตําแหนงวิชาการ            

  3.1.1 อาจารย  คน 43 40 38 33 42 

  3.1.2 ผูชวยศาสตราจารย  คน 49 47 50 49 47 

  3.1.3 รองศาสตราจารย  คน 61 65 63 68 64 

  3.1.4 ศาสตราจารย  คน 1 1 1 2 1 

3.2 สัดสวนรอยละ อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ.   27.92:31.82: 

39.61:0.65 
 25.97 : 30.52 :  

42.21 : 1.30  

 25.00 : 32.89 

:41.45 : 0.66  

 21.71 : 32.24 : 

 44.74: 1.32 

27.27:30.52: 

41.56:0.65 

3.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีครองตําแหนง  (ณ ปน้ันๆ)     72 72 72 72 72 

  3.3.1 ชํานาญการ คน 4 5 4 5 4 

  3.3.2 เชี่ยวชาญ  คน - - - - - 

  3.3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ  คน - - - - - 

3.4 จํานวนวันเฉล่ียหรือชัว่โมงเฉล่ียที่ไดเขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากรตอคน 
วันเฉล่ียตอคน 5 5 6.18 7.50 7.50 

  3.4.1 สายวิชาการ                5 5 10 10 10 

  3.4.2 สายสนับสนุน  5 5 2 5 5 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา    91.00 67.65 91.00 91.00 

  3.5.1 สายวิชาการ               รอยละ 94.90 95.00 86.84 95.00 95.00 

    
 

    132/152*100 146/154*100 146/154*100 

  3.5.2 สายสนับสนุน รอยละ 85.62 97.00 50.68 87.00 87.00 

    

 

     75/148*100 127/148*101 127/148*101 

4. ดานบริการวิชาการ             

4.1 จํานวนและเงินรายไดท่ีเกิดจากการรับจางวิจัยและการรับ โครงการ 30 3 8 12 26 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 26 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

  เปนท่ีปรึกษาโครงการ บาท 203,699,759.44 98,900,000.00 47,760,000.00 99,900,000.00 27,168,180.80 

  �ภาครัฐ            

  4.1.1 จํานวนโครงการ โครงการ 28 8 5 8 24 

  4.1.2 จํานวนเงิน บาท 197,734,393.64 92,000,000 43,160,000 92,000,000 25,802,558.00 

  �ภาคเอกชน            

  4.1.3 จํานวนโครงการ โครงการ 2 2 3 2 1 

 4.1.4 จํานวนเงิน บาท 5,965,365.80 5,900,000 4,600,000 5,900,000 1,200,000 

  �ตางประเทศ            

  4.1.5 จํานวนโครงการ โครงการ - 1 - 2 1 

  4.1.6 จํานวนเงิน บาท - 1,000,000 - 2,000,000 165,630.80 

4.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับเชิญจากองคกร

วิชาการเปนวิทยากรระดับนานาชาติ 

รอยละ     1.95 3.29 0.65 

       3*100/154 3*100/152 1*100/154 

�การจัดประชุม อบรมทางวิชาการ             

4.3 จํานวนครั้งของการจัดประชุม อบรมทางวิชาการ   ครั้ง 34 35 18 35 64 

  4.3.1 ระดับคณะ ครั้ง 16 15 11 15 21 

  4.3.2 ระดับชาติ ครั้ง 13 10 3 10 28 

  4.3.3 ระดับนานาชาติ ครั้ง 5 10 4 10 15 

4.4 จํานวนผูเขารวมประชุม อบรมทางวิชาการ   คน 916 1,250 856 1,330 1,999 

  4.4.1 ในประเทศ คน 756 1,150 687 1,150 1,999 

  4.4.2 ตางประเทศ คน 150 100 169 180 152 

�การเผยแพรความรู           

4.5 จํานวนหนังสือ/ตํารา   เลม 2 5 1 5 9 

4.6 จํานวนส่ือวิดีทัศน       เรื่อง 3 10 19 20 1 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 27 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

4.7 จํานวนหนาในเว็บไซด      หนา 4,847 5,500 191,390 250,000 50,044 

4.8 จํานวนครั้งในส่ือส่ิงพิมพ (หนังสือ,หนังสือพิมพ,นิตยสาร,วารสาร,วิทยาสาร) ครั้ง 47 32 70 70 8 

4.9 จํานวนครั้งในส่ือวิทยุ/โทรทัศน   ครั้ง 39 36 43 48 40 

การบริการรักษาพยาบาล (เฉพาะสวนงานท่ีมีการรักษาพยาบาล)          

4.12 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูรับบริการทุกกลุม (Average 

satisfaction score) 

คะแนน 4.20 4.50 4.42 4.55 4.50 

4.13 จํานวนโครงการดานเสริมสรางสุขภาพ  โครงการ 5 5 6 7 2 

5. ดานบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย           

5.1 รายไดคงเหลือหลังหักรายจายและภาระผูกพันกอนหักคา

เส่ือม 

ลานบาท 114.383 125.82 141.86 138.40 26.656 

  รายรับ 270.55 314.25 267.35 177.95 159.172 

    รายจาย 276.63 314.25 239.87 177.95 132.373 

5.2 จํานวนโครงการปองกันความเส่ียงดานการเงิน  - 1 - 1 - 

  5.2.1 โครงการใหม โครงการ - 1 - 1 - 

  5.2.2 โครงการตอเน่ือง โครงการ - - - - - 

6. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม            

6.1 จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญา

ทองถิ่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553-2555 

(http://www.orsa.mahidol.ac.th) 

โครงการ/ กิจกรรม 32 25 71 50 57 

  6.1.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและ

ความภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 

โครงการ/ กิจกรรม   5 1 5 5 

  6.1.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและ

ความภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ท้ังของ

โครงการ/ กิจกรรม   1 3 5 - 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1. - 28 

 

ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

ทองถิ่นและของชาติ 

  6.1.3 โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเขาใจและศรัทธา

ในสถาบันศาสนา 

โครงการ/ กิจกรรม   1 1 5 29 

  6.1.4 โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยม

ท่ีนับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/ กิจกรรม       5 3 

  6.1.5 โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคานิยมองคกร (Mahidol 

Core Values) 

โครงการ/ กิจกรรม   1 1 5 1 

  6.1.6 โครงการ/กิจกรรมท่ีนําองคความรูหรืองานวิจัยชุมชน

เปนฐานการเรียนรู และสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ/ กิจกรรม   1 8 5 7 

  6.1.7 โครงการ/กิจกรรมภายใตเครือขายความรวมมือดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวด ลอมและภูมิปญญา

ทองถิ่น กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ/ กิจกรรม     1 5 1 

  6.1.8 โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการ/ กิจกรรม   1   5 5 

  6.1.9 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ โครงการ/ กิจกรรม     56 5 1 

  6.1.10   การประชุม เสวนาทางวิชาการดานศิลป     

วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 

      ท้ังระดับชาติและนานาชาติ เปนตน 

โครงการ/ กิจกรรม 

      5 5 

7.  ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  

ขอใหใชขอมูลการประเมินในตารางเกณฑการใหคะแนนคุณภาพโดยการประเมนิการปฏิบัติงานของสวนงาน   

  (ตามเอกสารที่แนบ) 

7.1 การปองกันและระงับอัคคีภัย 

7.2 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

7.3 การกําจัดขยะและน้ําเสีย 
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ตารางท่ี 1.2   (ตอ) 
  

 
 

ขอตกลง/ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553 

ปงบประมาณ 2554 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 ผลการดําเนินงาน 

7.4 การอนุรักษพลังงาน  

8.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           

8.1 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนบุคลากร  จุด : คน 1 : 0.97 1 : 1.03 1 : 1.21 1 : 1.25 1 : 1.25 

8.2 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

จุด : คน 1 : 9.78 1 : 7.99 1 : 6.87 1 : 6.01           1 : 6.01 

8.3 จํานวนจุดตอเชื่อม Internet ตอจํานวนนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 

จุด : คน 1 : 7.08 1 : 9.59 1 : 7.99 1 : 6.85            1 : 6.85 

8.4 จํานวน Wireless Access Point  จุด 19 29 29 39 36 

8.5 จํานวนโครงการพัฒนาดานสารสนเทศ  1 2 3 6 8 

  8.5.1 โครงการใหม โครงการ - 1 1 4 6 

  8.5.2 โครงการตอเน่ือง โครงการ 1 1 2 2 2 

9.ดานความเปนนานาชาติ           

9.1 รอยละของจํานวน Active MOU ระหวางสวนงานกับ

สถาบันวิจัย/สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  

รอยละ 61.11% 55.56% 68.75% 62.50% 92.31 
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 ตารางท่ี  1.3 เกณฑการใหคะแนนคุณภาพโดยการประเมินการปฏบัิติงานของสวนงาน ปงบประมาณ  2555 

   กระบวนการ (Process) 

7.1  ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 7.2  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7.3  ดานการกําจัดขยะและน้ําเสีย 7.4  ดานการอนุรักษพลังงาน 

   มีการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย    มีการจัดทําแผนปองกันและเผชิญเหตุจาก

อาชญากรรมและการกอการรายตามแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย 

   มีแผนและแนวทางการดําเนินงานในการจัดการขยะและน้ําเสีย    มีแผนหรือแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน

ในสวนงาน 
   มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ ใน

การปองกันอัคคีภัย 

   มีการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติและขนาดที่ได

มาตรฐาน 

   มีระบบการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ในการดูแลอาคารสถานที่และทรัพยสินในความ

รับผิดชอบ 

   มีการจัดหาอุปกรณที่มีคุณสมบัติที่ไดมาตรฐาน    มีการรณรงคการอนุรักษพลังงานในสวนงาน 

  มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 

รวมทั้งจัดทําแผนผัง เสนทาง ปาย และสัญญาณใน

การเตือนเพลิงไหม 

  

 มีระบบการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เขามา

ติดตอภายในอาคารสถานที่อยางเครงครัด 

   มีการจัดการน้ําเสียภายในสวนงานและจัดทําปายรณรงคในการลดปญหาขยะรวมทั้งจัดทํา

แผนแนวทางปองกันในดานตาง ๆ 

   มีการฝกอบรมพนักงานและบุคลากรในสวนงาน

ใหมีความรูความเขาใจความปลอดภัยที่มีตอชีวิตและ

ทรัพยสิน  

     มีการฝกอบรมพนักงานและบุคลากรในสวน

งานใหมีความรูและเขาใจเรื่องปองกันอัคคีภัยพรอมทั้ง  

จัดทําแผนซักซอม 

   มีระบบการตรวจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

รักษาความปลอดภัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   มีการตรวจสอบสภาพน้ําทิ้งเพ่ือปองกันน้ําเนาเสียรวมถึงตรวจสอบกระบวนการทํางานของ

ระบบบําบัดอยางเปนระบบและรายงานสรุปผล 

   กําหนดใหใชบันไดข้ึนลงชั้นเดียวหรือสองชั้น

แทนการใชลิฟต 

  มีแผนการบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณปองกัน

และระงับอัคคีภัย ใหพรอมใชงาน และกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

   มีแผนการบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณการใชงานในสวนของการจํากัดขยะและระบบ

บําบัดน้ําเสียใหพรอมใชงานและมีการกําหนดผูรับผิดชอบ 

   มีการประเมินผลการฝกซอมและนํามาปรับปรุง

แผนการดําเนินงาน 

   มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปรับปรุงเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 มีการวิเคราะหสาเหตุและประเมินผลการตรวจสภาพน้ําเสีย    กําหนดใหสํานักงานปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ 

และอุปกรณไฟฟาในชวงเวลาพัก 12.00-13.00 น. 

หรือชวงเวลาที่ไมมีคนอยู 

   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตางๆ  

เชน อุปกรณ ข้ันตอน การฝกซอม 

   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตางๆ  

เชน อุปกรณ ข้ันตอน การฝกซอม 

       มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงดานตาง ๆ เชน     อุปกรณ ข้ันตอนการทํางาน 

และนําขอเสนอแนะอ่ืนมาปรับใช 

  มีการพัฒนาพ้ืนที่ในสวนงานโดยปลูกตนไมเพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

   มีการคิดคนวิธีการทํางานและอุปกรณชวย เชน 

การประดิษฐเครื่องมือเพ่ือเคลื่อนยายคน/สิ่งของ

เฉพาะสวนงาน 

   มีการคิดคนวิธีการและหรืออุปกรณในการ

ปฏิบัติงาน 

    มีการคิดคนวิธีการและอุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน  การประดิษฐเครื่องเพ่ือใชในการ

ตรวจสภาพน้ําเสีย และอุปกรณการกําจัดขยะ 

   มีการวิเคราะหถึงผลที่ไดรับจากการอนุรักษ

พลังงาน เชน  

การใชไฟฟาลดลง  ปริมาณการใชกระดาษลดลง เปนตน 

   มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด    มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด      มีการปองกันความเสี่ยงมากที่สุด    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 

หมายเหตุ       เกณฑการใหคะแนนหนวยงาน  1 ชอง ให 0.5 คะแน 
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องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ คนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุดขององคกร 

มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู     

การพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3         
 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร ท้ังความรู 

ความสามารถ จิตใจ และอารมณเขาสูองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.1        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..11 

 การประเมินความตองการบุคลากร  ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแต

ละสายงาน/ตําแหนง  เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคกร  การ

วางแผนอัตรากําลังคณะสาธารณสุขศาสตรมีการวิเคราะหภาระงานและการประเมนิ

ความตองการบุคลากร  โดยใหภาควิชา/หนวยงานประเมินความตองการบุคลากร

แตละสายงาน  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ  และไดทําการวิเคราะห

ภาระงาน/ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบของสายงานท่ีตองการ จําแนกประเภทการขอ

อัตรา  สาขาวิชาชีพ  คุณวุฒิ  และสมรรถนะท่ีตองการ  เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง

ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของคณะฯ สําหรับทดแทนตําแหนงท่ี

ยุบเลิกจากการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน และเพ่ือรองรับภาระงาน

ตามโครงสรางใหมของคณะฯ เมื่อคณะไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย  

ก็จะนําอัตราท่ีไดรับไวท่ีสวนกลาง และจัดสรรใหกับภาควิชา/หนวยงานท่ีมีความ

ตองการอัตรากําลังตอไป 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (1)-(2) 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (1)  

เอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา  

หรือหนวยงานท่ีประกอบการเสนอขอ

ตําแหนง พรอมกําหนดรายละเอียด

คุณสมบัติและสมรรถนะท่ีตองการ 

 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1 (2)  

แผนอัตรากําลังบุคลากรท่ีไดรับการ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัย   

 คณะมีระบบและกลไกในการสรรหาคัดเลือก เมื่อภาควิชา/หนวยงาน

ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังแลว งานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการสรร

หาและคัดเลือกบุคลากร  

ขั้นตอนการสรรหา คือ  

1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขาทํางาน     

โดยดําเนินการจัดทําเปนประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร  

2. กําหนดรายละเอียดคณุสมบัตเิฉพาะตําแหนงอยางชัดเจน รวมถึงเกณฑ

การคัดเลือก และอัตราคาจางเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

3. ประชาสมัพันธการรับสมัครโดยทําผานสื่อตางๆ เชน การตดิประกาศใน

หนวยงาน ประกาศผานสื่อหนังสอืพิมพ สื่อทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ 

รวมท้ังจัดทําหนังสือแจงเวียนไปตามสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรใน

ดานท่ีเปดรับสมคัรในตําแหนงน้ันๆ  

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (3)   

• ประกาศรับสมัคร 

• ข้ันตอนการปฏิบัติการสรรหา 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (4)   

แผน/กระบวนการคดัเลือกบุคลากร 

(Flow chart) 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 32 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..11 

4. ประกาศใน Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัย  

5. ประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ และการสอบสอน 

ในหัวขอท่ีกําหนด 

6. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบดวย คณบดี 

หัวหนาภาควิชา/งาน และเจาหนาท่ีจากงานบริหารทรัพยากรบุคคลเปน

เลขานุการ และกําหนดวันสําหรับการสัมภาษณและสอบสอน 

7. มีการสอบสัมภาษณและการสอบสอน โดยมีคณะกรรมการท่ีไดรับการ 

แตงตั้งในการสรรหาและคัดเลือก 

8. เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณและสอบสอน มีการประชุมเพ่ือการลงมติ 

สําหรับอัตรากําลังท่ีไดรับการจัดสรรน้ัน 

 

            กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกรน้ัน คณะฯ มีการ

ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยไดนําการทดสอบเก่ียวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของ

คนไทยเขามาประกอบการสอบดวย เพ่ือทดสอบสภาพจิตใจและอารมณของผูสมัคร

ประกอบการคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีสภาพจิตใจและอารมณท่ีเหมาะสมกับ

ตําแหนงและทํางานอยูในองคกรอยางมีความสุข   

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (3)-(6)  

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (5)   

• เว็บไซดคณะสาธารณสุขศาสตร  

   

http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/ 

• ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง 

   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 

• คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง  

   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรร

หา 

   และคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน 

• การสอบสัมภาษณและสอบสอน โดย 

  คณะกรรมการท่ีเขาสอบใหคะแนนแต

ละ 

  ดาน รวมท้ังมีการประชุมเพ่ือลงมติใน 

  การรับการจัดสรรในตําแหนงน้ันๆ  

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.1 (6)  

ตัวอยาง  การทดสอบเก่ียวกับดัชนีช้ีวัด

สุขภาพจิตคนไทย 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 33 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.2  มี ก า ร พัฒ น า เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ยภ าพ แล ะ
ความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง  
[ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
(สกอ. 2.4)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.2        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..22 

สายวิชาสายวิชาการการ    

 ปงบประมาณ 2555  คณะสาธารณสุขศาสตรมีอาจารยประจําท้ังหมด

154 คน ดํารงตําแหนงวิชาการ รวมท้ังสิ้น 112  คน แบงเปน 

ตําแหนงอาจารย 42 คน ผูชวยศาสตราจารย 47 คน รองศาสตราจารย 64 คน 

และศาสตราจารย 1 คน   

 ในรอบปงบประมาณ 2555 ผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

วิชาการใหสงูขึ้น มีดังน้ี  

 ผูชวยศาสตราจารย 2 คน  คือ   

1) ผศ.ศุภชัย  ปติกุลตัง     2) ผศ.เอกราช  บํารุงพืชน 

 รองศาสตราจารย   -   คน  คือ  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (1)- (2) 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (1)  

• สรุปรายช่ือบุคลากรสายวิชาการ และ 

   ตําแหนงวิชาการ ปงบประมาณ 2555 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (2)  

• คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงตั้ง 

   พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง 

   ผูชวยศาสตราจารย ปงบประมาณ 

   2555  

สายวิชาการสายวิชาการ    

 คณะสาธารณสุขศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยสรางเสริมศักยภาพของ

ตนเอง ดวยการไปประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ โดยทุนในประเทศกําหนด

วงเงินปละไมเกิน 685,000 บาท (5,000บาท/คน/ป) และตางประเทศวงเงินปละ

ไมเกิน 1,000,000 บาท/ป  

            ในปงบประมาณ 2555 มีคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการ (บางสวน

นําเสนอผลงาน) ในประเทศ 37 คน และตางประเทศ  8  คน รวมท้ังสิ้น 45 คน  

คิดเปนรอยละ 29.22 (45x100÷154) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 212,752 บาท (เฉลี่ย

เทากับ 4727.82 บาท/อาจารย) (212,752÷45)           

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (3)-(4) 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (3) 

สรุปรายช่ือคณาจารยขอสนับสนุนทุนรวม

ประ ชุม วิชาการ ท้ั งในประ เทศ  และ

ตางประเทศ ปงบประมาณ 2555 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.2 (4) 

สรุปรายช่ือคณาจารยขอสนับสนุนทุน

นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ 

และตางประเทศปงบประมาณ 2555 

สายสนับสนนุสายสนับสนนุ    

 คณะสาธารณสุขศาสตรมโีครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการทํางานใหทุกหนวยงาน โดยสนับสนุนใหสายสนับสนุนไปศึกษาดูงาน

ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 ในปงบประมาณ 2555 บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาความรูและศึกษา 

ดูงานตางประเทศ คิดเปนรอยละ 63.80 (104x100÷163) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (5)-(6) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (5)   

สรุปรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา

รวมประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และดู

งานตางประเทศปงบประมาณ 2555 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.2 (6)   

งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําป

งบประมาณ 2555 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 34 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.3  มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรู

ความสามารถ และทักษะ เพ่ือรองรับตําแหนงบริหาร   
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.3        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..33 

 ปงบประมาณ 2555 คณะสาธารณสุขศาสตรเตรียมความพรอมบุคลากร

เพ่ือรองรับตําแหนงผูบริหาร จํานวน 6 คน และเพ่ือรองรับระดับหัวหนางาน 

จํานวน 7 คน  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

1. รองศาสตราจารยภูษิตา  อินทรประสงค 

2. รองศาสตราจารยวิศิษฎ  ฉวีพจนกําจร 

3. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย 

4. รองศาสตราจารยสุนีย  ละกําปน 

5. ผูชวยศาสตราจารยประยุทธ  พุทธิรักษกุล 

6. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  จงสุวัฒน 

และเพ่ือรองรับตําแหนงระดับหัวหนางานในอนาคต จํานวน 7 คน ไดแก  

           7.    นางสาวศศิธร  บูรณเจริญ 

           8.    นางกชกร  เพ็ชรพลาย 

           9.    นางวิภา  สุวรรณรักษา 

           10.  นางธัญญารัตน  สุนทร 

           11.  นางสาวเกศวรี  ปญญาธรรม 

           12.  นายชัยยะ  ขลังธรรมเนียม 

           13.  นายสมมารถ  กรรเจียกพงษ 

           14.  นางสาวสุดาวดี  เพ็ชรปุน 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.3 (1)  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.3 (1)  

สรุปรายช่ือบุคลากรเขารับการอบรมใน

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล และหน วยงาน

ภายนอกจัดข้ึน  

 • รายช่ือคณาจารยท่ีเขาอบรมโครงการ 

    พัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

    และหนวยงานภายนอกจัดข้ึน  

• รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา 

   อบรมโครงการพัฒนานักบริหาร 

   ระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล  

   (MU-SUP) 

       

 

 

 

 

 

 

           
แผนภาพท่ี 1.4 การศึกษาดูงานของบุคลากร 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 35 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอยางเปนธรรม โปรงใส 
และตรวจสอบได  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.4        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..44 

คณะฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยกําหนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิน องคประกอบของ

คณะกรรมการการประเมิน หัวขอการประเมิน แบบฟอรม ฯลฯ จัดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวน

ไดสวนเสียและผูถูกประเมินมีสวนรวมในการพิจารณา และมีแนวทางในการ

สงเสริมความกาวหนาและขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน 

ปละ 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน -28/29 กุมภาพันธ และ 

ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม -31 สิงหาคม ของทุกป  

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ซึ่งผูรับการประเมินทําขอตกลง

การปฏิบัติงานและเปาหมายกับผูบังคับบัญชาเปน      ลายลักษณอักษรตามแบบ

มอบหมายท่ีกําหนดไว โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา

ช้ันตน ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และเพ่ือนรวมงาน โดยผูถูกประเมินจะลงนาม

รับทราบผลการประเมินทุกครั้งท่ีถูกประเมิน  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (1)-(2) 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (1)  

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.4 (2)  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.5 มีระบบการอุทธรณและรองทุกขท่ีเปนอิสระและมี

ประสิทธิภาพ     
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.5        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..55 

คณะดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและรองทุกขตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข) โดยการกําหนด   

องคประกอบหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ เมื่อมีการอุทธรณและรองทุกข 

รวมท้ังชองทางท่ีหลากหลายในการรับขอรองเรียน รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจน

ความคิดเห็นของบุคลากร และเพ่ือใหบุคลากรทราบสิทธิและกระบวนการการอุทธรณ

และรองทุกข คณะฯ แจงเวียนระเบียบใหบุคลากรในภาควิชา/หนวยงานทราบ  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.5 (1) 
 

 คณบดีเปดโอกาสใหบุคลากรมีชองทางการรองเรียน รองทุกข หรือความคับ

ของใจในหลายชองทาง ดังน้ี 

  ชองทางท่ี 1    หากบุคลากรมีปญหากับเพ่ือนรวมงาน สามารถรองเรียน

ผานผูบังคับบัญชาไดโดยตรง  

 ชองทางท่ี 2    หากบุคลากรมีปญหากับผูบังคับบัญชา ในกรณีท่ีเห็นวา

ตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ สามารถรองเรียนผานผูบริหาร

ระดับสูงของคณะอยางเปนทางการ โดยทําหนังสือรายงานตามลําดับช้ันหรือไมเปน

ทางการ เชน เขียนขอความหรือความคับของใจถึงผูบริหารโดยตรงหรือสงผานชองทาง

อ่ืนๆ ไดแก ตูรับความคิดเห็น  เวทีผูบริหารพบบุคลากร  ทําหนังสือรองเรียน  โทรศัพท

ถึงคณบดีโดยตรง  หรือ  สงทาง E-mail  เปนตน 

 การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการรับขอ

รองเรียน ตอผูบริหารองคกรในกรณีท่ีมีผูรองเรียนหรือรองทุกขผานชองทางตางๆ 

มายังฝายบริหาร ในข้ันตนน้ันฝายบริหารจะดําเนินการจัดสงเรื่องตอไปยังหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือดําเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.5 (1)  

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการ

อุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2552 

 

สําหรับการรองเรียนท่ีเ ก่ียวของ กับวินัยของข าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจาง ในกรณีเปนเรื่องรายแรงของคณะฯ จะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ประกอบดวย ฝายบริหาร ผูแทนอาจารยประจําคณะฯ 

และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากคณะกรรมการไดขอเท็จจริงเรียบรอยแลว 

จะเสนอรายงานขอเท็จจริงตอคณบดีเ พ่ือพิจารณาสั่ งการหรือรายงานไปยัง

มหาวิทยาลัยตอไป 
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มาตรฐานคุณภมาตรฐานคุณภาพาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.3.6 มีการจัดสวัสดิการสภาพแวดลอม  และการสราง

เส ริมสุ ขภาวะ ท่ี ทํ า ให บุ คลากรทํางานได อย างมี

ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.3.6        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..66 
เอกสารอเอกสารอางอิงประกอบรายงานางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..66 

 คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน ตาม

ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/

ประกาศของคณะฯท่ีเก่ียวของ ไดแก เงินเดือน คาตอบแทนอ่ืน เชน เงินประจํา

ตําแหนง คาอาหารทําการลวงเวลา คาสอน คาเชาบาน เงินโบนัส เงินสวัสดิการ

ประเภทตางๆ ไดแก คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบัติเหตุ

สําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพฯ และตางประเทศ เงินสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพิมพผลงาน เปนตน 

  

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (1)   

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล วาดวยการจัด 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหดิล 

พ.ศ. 2550 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (2)   

ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุข- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย  

สวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2542    

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (3)   

ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุข- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย 

การอนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ 

พ.ศ. 2542                

 การดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงานตาม

แนวทางท่ีกําหนด คณะฯ จัดสวัสดิการตางๆ เพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนใหบุคลากรทุก

สายงานทํางานไดอยางมีความสุข โดยจัดกองทุนสวัสดิการคณะเพ่ือจัดสรร

สวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯ ปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (1)  

และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6(2)  

โดยแตงตั้งอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (3)  

และมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลทางดานสวัสดิการ เพ่ือจัดสวัสดิการท่ีดี

ท่ีสุดใหแกบุคลากรของคณะฯ 

 ในปงบประมาณ 2555 คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร 

ไดดําเนินการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ใหแกบุคลากรทุกสายงาน เชน การจัด

สวัสดิการโครงการ วันมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป 2555 สวัสดิการ

คาเยี่ยมไข สวัสดิการคาตอบแทนพนักงานขับรถยนต สวัสดิการชวยทําบุญงานศพ 

คาทางดวน สวัสดิการคาจัดงานปใหม 2555 และสวัสดิการใหความชวยเหลือใน

กรณีบุคลากรประสบภัยตางๆ เชน สวัสดิการชวยเหลือบุคลากรผูท่ีไดรับผลกระทบ

จากอุทกภัย  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (4) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.3.6 (4)   

สรุปผลการจัด กิจกรรม/สวัสดิการ

บุคลากร ประจําป  2555 

• แสดงมุฑิตาจิต  

• คาเยี่ยมไข 

• คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต 

• คาชวยเหลืองานศพ 

• คาทางดวน 

• คาจัดงานปใหม 2555 

• ก า ร ช ว ย เ หลื อ บุ คล ากร ท่ี ไ ด รั บ

ผลกระทบจากอุทกภัย (รอบ 2)  
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..66 
เอกสารอเอกสารอางอิงประกอบรายงานางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..33..66 

 การจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร คณะฯ จัดการโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร 
คณะฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการและมอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบบริหารจัดการ
การจัดโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยการมอบหมาย
ใหงานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ทําหนาท่ีตรวจประเมินและ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี เชน การติดตั้งกลองวงจรปดระบบ CCTV  ทุกอาคารท่ีมี
ความเสี่ยงและในท่ีอับ รวมท้ังรานอาหาร รานคาใหปลอดภัย และ   มี
สภาพแวดลอมท่ีสะดวก ปลอดภัย และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2555 คณะฯ ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมภายในคณะฯ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังตอไปน้ี 

1. ปรับปรุงอาคาร 7 ช้ัน 5 

2. ปรับปรุงหนวยกิจการนักศึกษา และหนวยผลิตและพัฒนาสื่อ   

อาคาร 4 ช้ัน 1 

3. ปรับปรุงหองนํ้าและระบบสุขาภิบาล อาคาร 4 ช้ัน 7  

4. ปรับปรุงพ้ืนท่ี อาคาร 3 ช้ัน 7  

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (5) 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (5) 

ภาพถายการปรับปรุง (กอน-หลัง) 

อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

คณะฯ จัดตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร ปงบประมาณ 2555 มี
บุคลากรท่ีเขารับบริการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน 94 คน 
งบประมาณคาใชจายจํานวน 63,210.00 บาท  การสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร
น้ันประเมินผลจากการตรวจสุขภาพประจําปของแตละบุคคล (ผลการตรวจสุขภาพ
เปนสิทธิสวนบุคคล)  
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (6)-(7)   
 คณะฯ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เชน กิจกรรม
การออกกําลังกาย ไดแก ชมรมโยคะ ชมรมปงปอง ชมรมแบดมินตัน และชมรม
ธรรมะสุขใจ เปนตน   

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (6) 

ราย ช่ือ บุคลากร ท่ี เข า รับการตรวจ

สุขภาพ   ประจําปงบประมาณ 2555  

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (7)   

งบประมาณค า ใช จ าย ในการตรวจ

สุขภาพ    ประจําปงบประมาณ 2555 

ของบุคลากร 

  การติดตาม และประเมินผลการ จัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการ
สรางเสริมสุขภาวะ คณะมอบหมายใหงานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
ติดตามประเมินผลการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของคณะฯ เชน  
การปองกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การกําจัดขยะ
และนํ้าเสีย   
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (8)  

 

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6 (8)  

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดาน 

ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
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องคประกอบ 1.4   การจัดการความรู  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห 

สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล

สารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู  เ พ่ือ

แบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรู

และสรางสรรคสังคม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.4        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู  ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.4.1        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..44..11 

 คณะฯ มอบหมายใหคณะทํางานการจัดการความรูและฐานนวัตกรรม

กํากับ ดูแล วางนโยบาย แผนงานในการดําเนินการดานการจดัการความรูของ

องคกร  ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนการดาํเนินการดานการจัดการความรูของ

องคกร  โดยมรีองคณบดฝีายวิจยัและนวัตกรรมการศึกษาเปนประธานคณะทํางาน 

ตามคําสั่งท่ี 517/2553 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553  

เอกสารหมายเลข PH 1.4.1 (1)  

เอกสารหมายเลข PH 1.4.1 (1) 

คําสั่งท่ี 517/2553 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 

2553 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการ

ความรูและฐานนวัตกรรม 

 ปงบประมาณ 2555  คณะทํางานวิเคราะห ปญหาอุปสรรคของงาน 
รวมท้ังไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเยีย่มสาํรวจคณุภาพ MUQD  ใหมี
การบูรณาการการจัดการความรูใหครอบคลมุทุกพันธกิจและกระจายไปในระดับ
ภาควิชา รวมท้ังการจัดทําเปนคลงัความรูและ CoP  และคณะทํางานฯ ไดทํา
แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจดัการความรู สําหรับปงบประมาณ 2555  
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (2) 

แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจดัการ

ความรู สําหรับปงบประมาณ 2555 

 ป 2555 คณะทํางานจดัโครงการ/กิจกรรม โดยใชชวงเวลาพักเท่ียงของ

บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขารวมได นอกจากน้ี ในสวนของภาควิชา 

คณะฯ ขอความรวมมือจากภาควิชาตางๆ และฝายวิจัยฯ และจากการสอบถามไป

ยังภาควิชาและฝายวิจยั มีภาควิชาและฝายวิจัยใหความรวมมือในการจัด 7 ครั้ง 

และเผยแพรใน website คณะ ฯ โดยมีหัวขอเรื่องดังน้ี 

1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันท่ี 5 มกราคม 2555 12.00-
13.00 น. จํานวน 1 ช่ัวโมง 

2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันท่ี 1 มีนาคม 2555 13.00-
16.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

3. เรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยแบบแขงขันดานสุขภาพการแพทยและเทคโนโลยี
ประยุกตใชในอุตสาหกรรม ประจําป 2555 จากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” วันท่ี 3 เมษายน 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 40 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..44..11 

2555 13.00-15.30 น. จํานวน 2.30 ช่ัวโมง 
4. เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาการทํางานวิจัย” วันท่ี 

4 พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ช่ัวโมง 
5. เรื่อง“การทํางานวิจัยและผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับดานคุณ 

ภาพอากาศ” วันท่ี1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2 ช่ัวโมง 
6. เรื่อง “เกณฑการวัดคณุภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการ

รวมกลุมวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันท่ี 14 สิงหาคม 
2555 9.00-12.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

7. เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเสนอขอการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย” วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน  2  
ช่ัวโมง  

ในป 2554 ทีมบริหารนําผลการประเมินการวัดความเปนองคการแหง

การเรยีนรูแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการคณะเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา ดังน้ัน  

ในป 2555 คณะฯ จดัทําโครงการสรางคุณคาองคความรู คณะสาธารณสุขศาสตร

ข้ึน เพ่ือใหการจัดเก็บรวบรวมการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน คณะจึง

แตงตั้งคณะทํางานโครงการจดัตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร 

ข้ึน   โดยทําหนาท่ี   ดังน้ี 

1. เขียนโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร 
2. กําหนดโครงสรางศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร  

เพ่ือนําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ 
3. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายโครงการจดัตั้ง

ศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตรเพ่ือนําเสนอ
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ 

4. กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนยสรางคุณคาองค
ความรู คณะสาธารณสุขศาสตร  เ พ่ือ นํา เสนอคณบดีและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

5. วิเคราะหสถานการณ จุดออน จดุแข็ง โอกาสพัฒนา และภาวะ
คุกคามเก่ียวกับองคความรูของคณะสาธารณสุขศาสตรเพ่ือ
นําเสนอคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ 

6. กําหนดแผนดํา เ นินงานการสร าง คุณค าองคความรู คณะ
สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือนําเสนอคณบดีและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (3) 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้ง

ศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

 คณะฯโดยความรับผิดชอบของงานแผนพัฒนาและงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดทําโปรแกรมคลังความรู เพ่ือรวบรวมองคความรูของบุคลากรของ

คณะดวย    

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (4) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1 (4) 

โครงการจัดทําโปรแกรมคลังความรู 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 41 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.4.2        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..44..22 

 ปงบประมาณ 2554 คณะฯ ดาํเนินการตามแนวทางหรือแผนในการ

จัดการความรูท่ีเช่ือมโยงกับพันธกิจตางๆ โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

การจัดการความรูจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค  มีการดําเนินการโดยขอความ

รวมมือกับภาควิชาตางๆ ในการดําเนินงานการจดัการความรู เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการกับพันธกิจตางๆ 

เอกสารหมายเลข PH 1.4.2 (1) 

เอกสารหมายเลข PH 1.4.2 (1) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจดัการ

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 ปงบประมาณ 2555  มีการบูรณาการจัดการความรูในระดับภาควิชา
ดังน้ี 

 

 

1. ภาควิชาโภชนวิทยาดําเนินการตามแนวทางและแผนการจัดการ

ความรูโดยตดิตามการดาํเนินงานการจัดการความรู (ดูผลจาก

นักศึกษาประเมินอาจารยในรายวิชาสัมมนาในระดับปริญญาตรี 

และปรญิญาโทมาปรับปรุงในรายวิชาท่ีสอน 

เอกสารหมายเลข PH.1.4.2 (2)  

เอกสารหมายเลข PH.1.4.2 (2)  

ผลการประเมินรายวิชา 

 

2.  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลดําเนินการบูรณาการจัดการความรูกับ
การเรียนการสอนและวิจัยในวิชาสัมมนาและการวิจัยดาน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2(3)  

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2(3)  

เอกสารการนํานักศึกษาดูงาน และ

เอกสารรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

 

3. ภาควิชาชีวสถิติมีการนําความรูท่ีไดจากการจดัการความรูมาอางอิง 

และบรรจุเปนผลสวนหน่ึงของโครงการวิเคราะหผลงานการศึกษา

และหาความตองการเน้ือหาหลักสตูรชีวสถิติ และเปนขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมถึงการประชาสัมพันธหลักสตูร 

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2 (4)  

เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2 (4)  

แ ผ น บั น ทึ ก วี ดี ทั ศ น สั ม ภ า ษ ณ 

Prof.Dankmar Bönhing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 42 

องคประกอบ 1.5   ระบบคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ องคกรมีระบบคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเน่ืองสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมท้ังการ

ประเมินคุณภาพเพ่ือนําไปสูความมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 1.5        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.5.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายใน
องคกร ซ่ึงสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
และสูวัฒนธรรมคุณภาพ 
[ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ. 9.1)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.5.1        

 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..55..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..55..11 

   คณะฯกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

ดวยการจัดระบบและกลไกในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลอง

กับพันธกิจและวิสยัทัศนของคณะฯ โดยคณบดีมอบหมายใหรองคณบดฝีาย

แผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา กํากับดูงานพัฒนาคณุภาพ และมีงาน

แผนพัฒนาและระบบคณุภาพเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  และเพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ ดําเนินงานตามระบบและกลไก

ของงานประกันคุณภาพ  คณะฯแตงตั้งคณะกรรมการ   2  ชุด  ดังน้ี 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.5.1 (1) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

เอกสารหมายเลข  PH. 1.5.1 (1)   

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2554   

เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (2) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสาํรวจ

ระบบคณุภาพการศึกษา คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษา กําหนดนโยบาย วางแนวทาง 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ระยะท่ี 3 ป 2555 

เอกสารหมายเลข PH.1.5.1 (3) 

เอกสารหมายเลข PH.1.5.1 (3) 

รายงานการประเมินตนเองตามระบบ

คุณภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะท่ี 3 ป 

2555 

 คณะฯสงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพงานเพ่ือเสริมสรางคานิยมและความเช่ือในเรื่องคุณภาพของการ

ดําเนินงาน อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรภายในคณะฯ ได

มีความรูและทราบขอมูลแนวทางและการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของ

คณะๆ จึงจัดทําเว็บไซต  (Website)  ของงานประกันคุณภาพ 

http://www.ph.mahidol.ac.th/qa 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 43 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..55..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..55..11 
 

 
แผนภาพท่ี 1.5 การเผยแพรการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพผาน website : http://ph.mahidol.ac.th/qa/ 

 

 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบและคณุภาพในทุกกระบวน 

งานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมคณุภาพและสามารถรองรับการประเมิน

ภายนอก คณะฯนําผลการเยีย่มสาํรวจฯ มาปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหงานท่ีปฏิบัติดําเนินการไปไดอยางตอเน่ือง โดยใหผูรับผิดชอบในแตละดานไดมี

สวนรวมในการประเมิน   

และปงบประมาณ 2556 คณะฯ ตั้งเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได

สําหรับภาควิชา โดยใหนําผลการเยี่ยมของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมา

วางแผนพัฒนาภาควิชาฯ   

เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (4) 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.5.1 (4) 

การพัฒนางานจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

(ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบ

คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

2554) 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 44 

องคประกอบ 1.6  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และสามารถสนับสนุนการบริหารองคกรใน
ทุกดาน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 1.6        

        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อ สาร  ท้ั ง ด าน โครงส ร า ง 
ha rdwa r e , s o f twa r e และ  peopleware 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.6.1        
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..11 

  คณะสาธารณสุขศาสตรศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน  hardware, software  

และ people ware รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของ

ฐานขอมูล (P) และกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานสารสนเทศ โดยมีรอง

คณบดี กํากับดูแล มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก

รับผิดชอบ ทําหนาท่ีในการประสานงานและดูแลงานสารสนเทศของคณะฯ และ

กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 

2555 ใหสามารถตอบสนองพันธกิจหลักของคณะฯ    

เอกสารหมายเลข  PH.1.6.1(1) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (1) 

แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ป 

2555 งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร 

 คณะฯ จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ของ
องคกร คณะฯไดจัดทําแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559 
(http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/ICT2555-2559.pdf) 
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (2) 
แผนแมบท เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร 

Hardware  

   คณะฯ จัดทําแผนการจดัหาครุภณัฑคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการ

สอนไวในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ป 2555  โดยจัดทําเปนโครงการลวงหนา 

และในรอบป 2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดขออนุมัติ

ดําเนินการโครงการเก่ียวกับการจดัหาครภุัณฑ เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน

ท้ังสิ้น 5 โครงการ ดังน้ี  

1) โครงการ “จัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอร เพ่ือการใชงานเรียนการสอน” 

ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน 1,125,000 บาท เพ่ือจัดซื้อ

ครุภณัฑคอมพิวเตอรจํานวน 45 เครื่อง ติดตั้งใชงานในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรของคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือใหบริการการเรียนการ

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (3) 

• บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ

ครุภณัฑคอมพิวเตอร เพ่ือการใชงาน

การเรยีนการสอน 

• รายละเอียดการดาํเนินงานและการ

ติดตั้งครภุัณฑ 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 45 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..11 

สอนของคณะ   

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (3) 

2) โครงการจดัหาครุภณัฑเพ่ือการใชงานของอาจารยและนักศึกษา 

งบประมาณในการดาํเนินการจํานวน 590,000 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภณัฑ

คอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ ประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD 

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 15 เครื่อง เครื่องเสียง

ประจําหองเรียน 1 ชุด และ  LCD TV จํานวน 2 จอ ติดตั้งใชงานหนา

ช้ันเรียนเพ่ือบริการนักศึกษา ในอาคารตาง ๆ ของคณะ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (4) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (4) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการจดัหา

ครุภณัฑเพ่ือการใชงานของอาจารย

และนักศึกษา  

• รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณ            

ตาง ๆ  

 

3) โครงการจดัหาครุภณัฑเพ่ือการใชงานการของเจาหนาสายปฏิบัติการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร  ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 475,000 บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  15 เครื่อง เครื่องพิมพผลขาวดํา

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพผลสี จํานวน 1 เครื่อง เครื่องทําลาย

เอกสารจาํนวน 1 เครื่อง  และเครือ่งโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนของคณะ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (5) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการจดัหา

ครุภณัฑเพ่ือการใชงานของสํานักงาน

คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร  

• รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณ         

ตาง ๆ  

4) โครงการจดัหาครุภณัฑเครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพ่ือ

ใชงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับ

งบประมาณจํานวน 900,000 บาท เพ่ือติดตั้งเครื่องเสียง ณ อาคาร

สาธารณสุขวิศิษฏ ช้ัน 1 บริเวณโถงอาคาร เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม 

ตาง ๆ ของคณะดานงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ใหมปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน   

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (6)  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (6) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ

เครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุข

วิศิษฎ  

• รายงานผลการดําเนินงาน  

5) โครงการจดัหาครุภณัฑเพ่ือการใชพ้ืนท่ีอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพ่ือ

การบริการวิชาการและเพ่ือการเรยีนการสอนของอาจารยและนักศกึษา

คณะสาธารณสุขศาสตร  ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจํานวน 

4,070,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และติดตั้งใชงาน  ณ 

อาคารสาธารณสุขวิศิษฎเพ่ือขยายหองเรียนและหองประชุมของคณะให

เพียงพอตอการใชงาน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (7) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (7) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ

เพ่ือการใชพ้ืนท่ีอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ 

เพ่ือการบริการวิชาการ 

• รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณตาง ๆ  

 การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การดูแลรักษา Hardware ท่ีใหบริการดานการเรียนการสอนภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร 
มีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายใหมผีูรับผิดชอบประจํา

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (8) 

• รายละเอียดผูรับผิดชอบประจําอาคาร

ของหนวยผลิตและพัฒนาส่ือสารสนเทศ 

• รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบ

อุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..11 

อาคารท่ีมีการเรียนการสอน อาคาร 3 และอาคาร 4 นายเอนก วานกระ 

และนายฉัตรชัย ยกยอง เปนผูดแูลเปนตน พรอมท้ังจัดทํารายละเอียด

การสรุปผลการตรวจสอบครภุัณฑ เพ่ือรายงานผลใหกับหัวหนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและรองคณบดีผูดูแลรับผิดชอบ โดยรายงานผล

ทุก 6 เดือน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (8) 

ป 2554-2555 

• รายละเอียดการปรับปรุงงานเพ่ือจัดทํา

แผนจัดซ้ือครุภัณฑทดแทนในป 2555  

2. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  กรณีมีปญหาหนาช้ันเรียน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตั้งโปรแกรมควบคุมท่ี
สามารถเขาไปตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรหนาช้ันเรียนไวทุกเครื่องท่ี
ใหบริการ เพ่ือแกไขปญหาเบ้ืองตน และลงโปรแกรมเพ่ิมเตมิกรณีท่ี
อาจารยผูสอนตองการ และเขาไปตรวจสอบเครื่องวามีสภาพพรอมใช
งานหรือไม ทุกวันพุธแรกของเดอืน โปรแกรมท่ีใชงานคือ Net of 
school 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (9) 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (9) 

• รายละเอียดข้ันตอนการใชงาน

โปรแกรม Remote Control 

 

 

 

 

3. จัดทําคูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพ่ือการเรียนการสอน 
ติดไวท่ีอุปกรณหนาช้ันเรียน เพ่ือความสะดวกในการใชอุปกรณ และท่ี
หนา Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรหนาช้ันเรยีน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯจัดทําคูมือวิธีการปองกันไวรัสไวหนาจอคอมพิวเตอร พรอม
หมายเลขติดตอกรณีมีปญหาเรงดวน 
และตดิตั้งโทรศัทพภายในพรอมเบอรโทรศัทพไวในบรเิวณอาคารท่ีมี
การเรยีนการสอนทุกช้ัน  เพ่ือใหนักศึกษา ติดตอกรณีมีปญหา 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (10) 
 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (10) 

• คูมือวิธีการใชงานอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ เพ่ือการเรยีนการสอน 

• รายละเอียดการตดิตั้งโทรศัพทประจํา

ช้ันในอาคาร และหมายติดตอผูดูแล

เบ้ืองตน 

4. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือชวยใน
การอํานวยความสะดวกหนาช้ันเรยีนใหกับอาจารยผูสอน โดยสวนของ
นักศึกษา จัดการฝกอบรมหัวขอ “การใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจํา
หองเรียน” ข้ึนในวันท่ี 29 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู
เขารับการฝกอบรมจํานวน 25 คน ประกอบดวย นักศึกษา บุคลากร
ของคณะ และแมบานของคณะ ซึ่งมีหนาท่ีดูแลอุปกรณบางสวนหนาช้ัน
เรียน เพ่ือใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ในการดูแลรักษาอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ  

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (11) 
 

เอกสารหมายเลข  PH. 1.6.1 (11) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร ป 2555  

• ผลการฝกอบรม  

การดูแลดาน Hardware ภายในคณะฯ สําหรับบุคลากรและเจาหนาท่ี 

 สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการปรับปรุงเครือขายสื่อสาร
หลักของวิทยาเขตพญาไท เพ่ือดําเนินการเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ใหมเขา
มายังคณะสาธารณสุขศาสตร และจะแลวเสร็จในป 2555  
 ดังน้ัน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทําแผนการ
ปรับปรุงสายสญัญาณเครือขายภายในของคณะเพ่ือใหสอดคลองกับของมหา 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (12) 

• บัน ทึกขออ นุมั ติ ดํ า เ นินกา รต าม

แผนปฏิบัติการประจําป 2555  

• บันทึกขออนุมัติโครงการ “ปรับปรุง
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..11 

วิทยาลัยมหดิล โดยขออนุมัตโิครงการ “ปรับปรุงสญัญาณเครือขายภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร”และขออนุมัตงิบประมาณในการดาํเนินการ 625,000.00 บาท 
เพ่ือเดินสาย Lan ท่ีใชงานอยูในปจจุบันของบุคลากรทุกภาควิชาและหนวยงาน
ใหม จํานวน 220 จุด เน่ืองจากใชงานมาหลายป ทําใหมีการเสื่อมสภาพ และไม
เปนระเบียบเรียบรอย ผลการดําเนินงานน้ีทําใหบุคลากรภายในคณะ ใชงานระบบ
เครือขายสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ยิ่งข้ึน  
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (12) 

สั ญ ญ า ณ เ ค รื อ ข า ย ภ า ย ใน ค ณ ะ

สาธารณสุขศาสตร” 

• ผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับอาจารยและเจาหนาท่ีภายในคณะ ใน
สวนของการใชงานระบบเครือขายสื่อสาร WIFI ใหสะดวกและรวดเร็ว งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัตโิครงการ เพ่ิมเติมจาํนวนจุด WIFI 
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน 90,000 
บาท เพ่ือเพ่ิมเติมจํานวนจดุติดตั้ง WIFI จํานวน 3 จุด ในการน้ีเพ่ือใหครอบคลุม
การใชงานจึงจัดทําบันทึกขออนุมัติเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลยัมหดิลอีกจํานวน3 จุด  
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (13) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (13) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจํานวนจุด 

WIFI ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร 

• บันทึกขอความอนุเคราะหติดต้ังระบบ MU-

WIFI เพิ่มเติม 

• ผลการดําเนินงานโครงการ 

Software  

ในปงบประมาณ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตรไดเริ่มทดลองใช

โปรแกรมระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหอาจารย

และบุคลากรภาคในคณะ อีกท้ังลดปริมาณกระดาษในการเวียนเอกสาร และ

ตนทุนในการถายเอกสาร โครงการดังกลาว งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไดสนับสนุนสวนของการดแูลรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกส และไดจัดทําโครงการ “การจดัการระบบเอกสารแบบ 

Electronic” โดยขออนุมัติงบประมาณจํานวน 300,000 บาทเพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอรจดัทํา Server ขยายระบบใหสามารถรองรับการใชงานของบุคลากร

ทุกคนภายในคณะ และติดตั้งใชงาน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ช้ัน 9    

เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1 (14) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.1 (14) 

• บัน ทึกขออ นุมั ติ ดํ า เ นินกา รต าม

แผนปฏิบัติการประจําป 2555  

• บันทึกขออนุมัติโครงการ “การจัดการ

ระบบเอกสารแบบ Elecrtonic” 

• ผลการดําเนินการโครงการ 

 

Peopleware  

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ดวยการจดัทําเปนโครงการฝกอบรมตอเน่ืองทุกป จัดการ

ฝกอบรมใหบุคลากรภายในคณะ เพ่ือพัฒนาทักษะและนําความรูเก่ียวกับ

โปรแกรมใหมๆ ดานกราฟฟก ไปพัฒนางานใหเกิดประสทิธิภาพ ใน

ปงบประมาณ 2555 จัดทําโครงการ “เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดาน

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2555” ข้ึน จัดการฝกอบรมคอมพิวเตอรจํานวน 6 

โปรแกรม โดยรวบรวมความตองการฝกอบรมจากแบบประเมินผลหลังการ

ฝกอบรมในปงบประมาณ 2554  ท่ีผานมา โดยในรอบป 2555 มีผูเขารับการ

อบรมท้ังสิ้นจํานวน 127 คน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (15) 

เอกสารหมายเลข  PH 1.6.1 (15) 

• บัน ทึกขออ นุมั ติ โ ค ร งการ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร ป 2555  

• เอกสารแนบผลการฝกอบรมในครั้ง

ตาง ๆ 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..11 

สําหรับผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศของคณะมีการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในดานน้ีดวยการสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรมในรอบป 2555 จํานวน

ท้ังสิ้น 4 โปรแกรมประกอบดวย  

1) วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 ฝกอบรม “การตระหนักถึงภยัอันตรายและ

ภัยคุกคามจากการใชงาน Internet” จัดโดยคณะวิศกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

2) วันท่ี 30 มีนาคม 2555 ฝกอบรม “การใชงานคูมือเอกลักษณองคกร 

มหาวิทยาลยัมหิดล” จดัโดย งานประชาสมัพันธ กองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3) วันท่ี 23 เมษายน 2555 ฝกอบรม “การดักจับและวิเคราะหขอมลูใน

ระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Wireshark” จัดโดย ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  

4) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cisco Education 

Connected Workshop” จัดโดย บริษัทซิสโก ซสีเตม็ส (ประเทศไทย) 

จํากัด  

            การฝกอบรมดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ใหมีทักษะและความรูมากยิ่งข้ึน  สามารถนําไป

พัฒนางานของคณะไดดียิ่งข้ึน  

เอกสารหมายเลข 1.6.1 (16) 

เอกสารแนบหมายเลข PH.1.6.1 (16) 

บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

การประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ การใช

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตรข้ึน โดยสงแบบสอบถาม

ถึงบุคลากรทุกคนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร  

ประเด็นในการสอบถามเก่ียวกับการใหบริการของงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในเกณฑพึงพอใจตอ

การใหบริการ ความพึงพอใจมากท่ีสุดอยูในระดับ 18.5 % มีความพึงพอใจมากอยู

ในระดับ 54.0 % จากผูตอบแบบสอบถามเพศชายจาํนวน 29% และเพศหญิง 

71% 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.1 (17) 

เอกสารแนบหมายเลข PH.1.6.1 (17) 

• แบบสอบถามความพึงพอใจการ

ใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศป 2555  

• สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 49 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.6.2  มีฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย 
พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุกพันธกิจขององคกร และ
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็ว  
[ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 
7.3)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.6.2        
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..22 

 คณะสาธารณสุขศาสตร วางแผนการพัฒนางานดานระบบฐานขอมูลเพ่ือ

การใชงานของบุคลากรภายในของคณะ เพ่ือใชในการวางแผน การตัดสินใจของ

ผูบริหาร โดยกําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะ

สาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2555-2559  
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (1) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (1) 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป 

2555-2559 

  

            ในรอบปการศึกษา 2555 ไดดําเนินการสวนของระบบฐานขอมูลออกเปน 2 

สวนดังน้ี  

1. ฐานขอมูลการเรียนการสอน 

การพัฒนาดานการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเปนนโยบายผลักดันของ

มหาวิทยาลยัมหิดลในการพัฒนางานการเรยีนการสอน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร ได

เริ่มพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 จนถึงปจจุบัน 

และในปงบประมาณ 2555 ไดขออนุมัติดําเนินการโครงการ ดังน้ี  

โครงการ “กาวไกลดวย Elerning ป 2555” 

ผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 400,000 บาท เพ่ือ

ผลิตรายวิชาการเรยีนการสอนทางไกล โดยมีผูเขารวมโครงการในปงบประมาณ 2555 

จํานวน 7 คน ประกอบดวย    

1. วิชา PHNU 436 ภาควิชาโภชนวิทยา  

ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ มาลัย 

2. วิชา PHSI 306   ภาควิชาอนามัยชุมชน  

ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยเสริมพันธ นิตยนรา 

3. วิชา PHNU 316 ภาควิชาโภชนวิทยา  

ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยพรอมลักษณ สมบูรณปญญากุล 

4. วิชา PHBS 550 ภาควิชาชีวสถิติ  

ผูรับผิดชอบ อาจารยพิจติพงศ สุนทรพิพิธ 

5. วิชา สศพส 303 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  

ผูรับผิดชอบ อาจารยทัศนีย รวิวรกุล 

6. วิชา สศสบ 620 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยมณีรัตน ธีระวิวัฒน 

7. วิชา PHMI 407 ภาควิชาจุลชีววิทยา  

ผูรับผิดชอบ อาจารยชญาภรณ ศรัฒพฤฒิ 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (2) 

••  บันทึกขออนุมัติ “โครงการสราง

คอรสแวรการเรียนการสอนทางไกล

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ป  2555”  

••  รายละเอียดรายวิชาท่ีเขารวม

โครงการ ป 2555   

••  ผลการดําเนินการของโครงการ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 50 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..22 

โดยผูเขารวมโครงการไดนําขอมูลรายวิชาของตนเองใสในระบบ Moodle 

และเปดใหนักศึกษาใชงาน พรอมท้ังถายทําวีดีโอประกอบการสอนหนาช้ันเรียนเพ่ือให

นักศึกษาสามารถเขามาเปดดูไดหลังจบการเรียนการสอนในหองเรียนแลว ท้ังน้ี เขาดู

ขอมูลไดท่ีหนาเว็บไซตของคณะ ท่ี http://elearning.ph.mahidol.ac.th/ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (2) 

  

  

  

 

2. ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจคณะสาธารณสุขศาสตร  

คณะสาธารณสุขศาสตร ใหความสําคญักับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเปน

อยางยิ่ง โดยเฉพาะฐานขอมูลท่ีจะสามารถชวยในการบรหิารจดัการ และการตัดสินใจ

ของผูบริหาร และเพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของบุคลากรภายในคณะ ดังน้ัน ในป 

2555 จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมลูของคณะ ดังน้ี  

2.1 พัฒนาฐานขอมูล “บริหารโครงการ” ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไดรวมกับงานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ พัฒนาข้ึน วัตถุประสงค

เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีในการติดตามผลการดําเนินการในรอบป อีก

ท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม PA เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย ขณะน้ีพัฒนา

โปรแกรมได 95% คาดวาจะเปดใหใชงานในไตรมาสท่ี 2 ของป 2556 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (3) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (3) 

รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 

2555 

  

  

 

 2.2 พัฒนาระบบฐานขอมลูคณะ (Faculty Information System :FIS) 

ซึ่งไดรับมอบจากมหาวิทยาลัยมหดิล โดยแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมกํากับการ

บันทึกขอมูลและมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะใหกับรองคณบดฝีาย

แผนพัฒนาและระบบคณุภาพ และป 2555 มหาวิทยาลัยมหดิลปรบัปรุงระบบ

ฐานขอมูล FIS ใหเปนระบบ MUGSS&MUSIS คณะสาธารณสุขศาสตร จึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดใหม อีกท้ังจัดการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรผูมีหนาท่ีดูแลเมนู 

และบันทึกขอมูลอีกจาํนวน 3 ครั้ง  
เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (4) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (4) 

รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 

2555 

  

  

 

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจองหองประชุม Online เพ่ือลดข้ันตอน

การทํางานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน อีกท้ังอํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ

ภายในคณะ เขาดูขอมลูไดท่ี http://ns2.ph.mahidol.ac.th/room 

ขณะน้ีพัฒนาโปรแกรมได 95% อยูระหวางการทดลองใชงาน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (5) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (5) 

รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 

2555  

2.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจองรถยนต Online เพ่ือลดข้ันตอนการ

ทํางานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน อีกท้ังอํานวยความสะดวกใหกับผูขอใชบริการ

ภายในคณะ เขาดูขอมลูไดท่ี http://ns2.ph.mahidol.ac.th/car 

 ขณะน้ีพัฒนาโปรแกรมได 95% อยูระหวางการทดลองใชงาน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (6) 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (6) 

รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 

2555 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 51 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..22 

2.5 พัฒนาระบบฐานขอมลู “คลงัความรู คณะสาธารณสุขศาสตร” โดย

รองคณบดฝีายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จดัทําโครงการเพ่ือเก็บ

รวบรวมคลังความรูดานสาธารณสขุ ของบุคลากรภายในคณะ และเปดใหบริการกับ

หนวยงานภายนอก โดยไดรับอนุมตัิงบประมาณในการดําเนินงานเปนจํานวน 

150,000 บาท เพ่ือจัดจางบริษัทออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมลู สามารถเขาไปดู

ขอมูลไดท่ี http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/ 

ปจจุบันระบบฐานขอมูลดําเนินการแลวเสร็จ และอยูระหวางการเก็บ

รวบรวมองคความรูใสในระบบฐานขอมูล โดยผูดําเนินการคือ ภาควิชาและหนวยงาน

ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (7) 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (7) 

• บันทึกขออนุมัติ โครงการ”คลัง

ความรู คณะสาธารณสุขศาสตร” 

• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน 

ป 2555 

 

2.6 การใหบริการเว็บไซต คณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือเผยแพรขาวสาร

ของคณะ ซึ่งมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ในปงบประมาณ 2555 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทําโครงการเพ่ือปรับปรุงขอมลูในเว็บไซตของคณะ

ดังน้ี  

1. วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาเว็บไซต

ภาษาอังกฤษ คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติงบประมาณ 25,000 

บาท เพ่ือจัดจางบริษัทดําเนินการปรับปรุงขอมูลเว็ปไซตภาษาอังกฤษใหม

ท้ังหมด  

2. วันท่ี 20 มิถุนายน 2555 ขออนุมัติจัดทําโครงการพัฒนาเว็ปไซตคณะ

สาธารณสุขศาสตร ป 2555 ไดรับอนุมัติงบประมาณ 15,000 บาท เพ่ือ

จัดการฝกอบรมใหกับธุรการภาควิชาและหนวยงานภายในคณะ ท่ีมีเว็ป

ไซตเปนของตนเอง และปรับปรงุขอมูลในเว็ปไซตใดทันสมัยข้ึน  

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (8) 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (8) 

• บันทึกขออนุมัติโครงการ “พัฒนา

เว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร ป 

2555” 

• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน 

  

จากผลการปรับปรุงขอมูลท่ีดาํเนินการไปในเบ้ืองตน ทําใหคณะสาธารณสุข

ศาสตร มีขอมูลท่ีทันสมัยในการประชาสัมพันธคณะ ไปยังหนวยงานภายนอก อีกท้ัง

ประชาสมัพันธขาวสารใหบุคคลท่ัวไปไดรับรูและในรอบป2555 จัดทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจดานการใชงานเว็บไซต โดยผลการประเมินท่ีไดคือ พึงพอใจมากท่ีสุด 

รอยละ 13 และ รอยละ 54  พึงพอใจมาก  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.2 (9) 

 

เอกสารหมายเลข PH 1.6.2 (9) 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช

งานเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/�


รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 52 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.6.3 มีการเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรใหกาว

ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ1.6.3        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..33 

 คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหมีความรูท่ีกาวทันวิทยาการของโลก แผนพัฒนาบุคลากรผูใชงาน (User) 
ทุกระดับ เพ่ือพรอมตอการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัต
งาน ท้ังกลุมท่ีปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมผูใชงานทุกระดบั 
โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทุกหนวยงาน และสนับสนุน
งบประมาณปละ 5,000 บาทตอคน เพ่ือเขารวมประชุม/ฝกอบรมท่ีจัดโดย
หนวยงานภายนอก สวนการฝกอบรมภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทําโครงการ “เสรมิสราง
ศักยภาพบุคลากรดานสารสนเทศ ป 2555” ข้ึน  

คณะฯ จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และผูใชงานไดรับการเพ่ิมพูนความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน

บุคลากรท่ีไดรบัการเพ่ิมพูนศักยภาพใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ

จัดฝกอบรมในรอบป 2555 ซึง่เปนโปรแกรมท่ีบุคลากรไดเปนผูเสนอขอให

จัดทําจากป 2554 จํานวนท้ังสิ้น 7 โปรแกรม สํารวจโดยแจกแบบสอบามค

วามตองการฝกอบรม ในรอบป 2554 มีผูเขารับการฝกอบรมท้ังสิ้นจํานวน 

127 คน ประกอบดวย    

เอกสารหมายเลข PH  1.6.3 (1) 

 

 

ตารางท่ี 1.4 หัวขอการฝกอบรมคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2555 

เอกสารหมายเลข PHAD  1.6.3 (1) 

ส รุ ปผลกา รอบรมข อง ง าน เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

  

 

No. วันท่ีเปดการอบรม โปรแกรม จํานวนผูเขารับการอบรม 

1 26 มิถุนายน 55 การใชงาน Dream Weaver เพ่ือทําเว็ปไซต 53 

2 18 กรกฎาคม 55 การจัดทําเว็บไซต 13 

3 31 กรกฎาคม 55 การใชงาน Internet เบ้ืองตน 12 

4 22 สิงหาคม 55 การใชงาน MS Word เพ่ือทําจดหมายเวียน 18 

5 29 สิงหาคม 55 การใชงานอุปกรณโสตฯ ประจําหองเรียน 25 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 53 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..33 

            ในการฝกอบรมทุกครั้ง งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ผลการ

วิเคราะหความพึงพอใจสวนใหญมคีวามพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 14% และมี

ความพึงพอใจมากอยูในระดับ 53% 

            ในการน้ี ในรอบป 2555 มีการพัฒนาระบบฐานขอมลู MUFIS ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล และพัฒนาเปนระบบ MUGSS&MUMIS คณะสาธารณสุข

ศาสตร จึงไดจัดการฝกอบรมวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดังกลาว ใหกับ

ผูใชงานงานทุกระดับ ประกอบดวย ผูบันทึกขอมูลระดบัภาควิชา ผูดูแลเมนู

หลัก และผูใชงานระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ คือ ผูบริหารคณะ

สาธารณสุขศาสตร จึงจัดการฝกอบรมอีกจํานวน 3 ครั้ง เพ่ือเรียนรูวิธีการใชงาน

ระบบฐานขอมลู โดยมีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้นจาํนวน 67 คน  เอกสาร

หมายเลข PH. 1.6.3 (2)   

เอกสารหมายเลข 1.6.3 (2) 

• บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมระบบ

ฐานขอมูล MUGSS&MUMIS  

• คําสั่งแตงตั้งกรรมการระบบฐานขอมูล 

MUGSS&MUMIS  

• รายละเอียดผูเขารับการฝกอบรมในครั้ง

ตาง ๆ  

 

 

 

ตารางท่ี 1.5 หัวขอฝกอบรมวิธีการใชงานระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS 

 

No. วันที่เปดการอบรม โปรแกรม จํานวนผูเขารับการอบรม 

1 6 กย. 55 อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS 36 

2 4 ตค.56 อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS (ผูบันทึกขอมูลเมนูหลัก) 19 

3 7 ธค. 56 อบรมการใชงานระบบ MUGSS&MUMIS (ผูดูแลเมนูหลัก) 12 

เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารจัดทําแบบสอบถาม ติดตาม ประเมินผล การเพ่ิมพูน/พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ซึ่งเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการฝกอบรม เพ่ือสอบถาม

ความตองการฝกอบรมดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555 มีผูเสนอแนะ

โปรแกรมท่ีตองการฝกอบรมดังน้ี   

1. โปรแกรม ตระกูล Microsoft ตาง ๆ เชน Word 2010 

2. โปรแกรม Photoshop  

3. การลงโปรแกรม Windows ใหม 

4. โปรแกรม Turn it in      

5. โปรแกรม CAI 

6. โปรแกรมผลิตสื่อการเรียนการสอน Moolde              

7. การดูแล แกไข เมื่อเกิดปญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (3)  

เอกสารหมายเลข 1.6.3 (3) 

สรุปผลการสอบถามความตองการฝกอบรม

ดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 54 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..33 

    สําหรับบุคลากรผูมีหนาท่ีดูแลระบบสารสนเทศของคณะฯ มีการสง

บุคลากรไปฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนําผลการเรยีนรูท่ีไดรับ

มาพัฒนางานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ในป 2555 เขารับการฝกอบรมจํานวน

ท้ังสิ้น 4 ครั้งดังน้ี  

1) วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 ฝกอบรม “การตระหนักถึงภัยอันตราย

และภยัคุกคามจากการใชงาน Internet” จัดโดยคณะวิศกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

2) วันท่ี 30 มีนาคม 2555 ฝกอบรม “การใชงานคูมือเอกลักษณองคกร 

มหาวิทยาลยัมหิดล” จัดโดย งานประชาสัมพันธ กองบรหิาร

งานวิจัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

3) วันท่ี 23 เมษายน 2555 ฝกอบรม “การดักจับและวิเคราะหขอมลู

ในระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Wireshark” จัดโดย 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  

4) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cisco 

Education Connected Workshop” จัดโดย บริษัทซิสโก ซีส

เต็มส (ประเทศไทย) จํากัด  

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (4)  

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.6.3 (4)  

บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หลังจากท่ีงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตดิตามประเมินผล

ความพึงพอใจแลว จึงนําผลการประเมินดังกลาว มาปรับปรุงแผนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยดําเนินการจดัทําเปนแผนการ

พัฒนาในปตอไป และจัดการฝกอบรมตามความตองการของบุคลากรท่ีไดแจง

มาดังกลาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 55 

องคประกอบ 1.7   การประชาสัมพันธ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร

ประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมุงเปาหมาย 
เ พ่ื อ ใ ห ผ ล ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ
มหาวิทยาลัย เปน ท่ีประจักษ  ท้ั ง

ระดับประเทศและนานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.7  √       

        

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธองคกร
และผลงานเชิงรุก 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ1.7.1         
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..77..11 

คณะฯ และผูรับผิดชอบกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานการ

ประชาสัมพันธ อยูภายในงานวิเทศและการประชาสัมพันธมีรองคณบดีฝายวิเทศและ

การประชาสัมพันธ กํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 2 

สวนคือ ผูแทนจากภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ และจากผูทรงวุฒิดานการ

ประชาสัมพันธภายนอกโดยมีหนวยประชาสัมพันธทําหนาท่ีรับผิดชอบ ในการ

ประสานงานและจัดทําขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะไปสู

กลุมเปาหมายท้ังภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (1)   

เอกสารหมายเลข PH  1.7.1 (1) 

• โครงสรางการบรหิารงานดาน

ประชา สัมพันธ 

• เครือขายงานประชาสัมพันธ และ

ผังหนาท่ีความรับผิดชอบใน

หนวยงานประชาสมัพันธ 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประชาสมัพันธ 

  แผนดําเนินงานดานประชาสัมพันธคณะ เพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยและคานิยมท่ีดีท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ มีดังตอไปน้ี 

 

1. Online Social Network  ไดแก facebook ของคณะ และสื่อสาร

ประชาสมัพันธกิจกรรมคณะ ผานระบบ Social Network   

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (2) 

http://www.facebook.com/Mahi

dolPH 

 

2. Website จัดทําการเผยแพรขาวสารของคณะและภาพกิจกรรม   

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (3) 

http://www.ph.mahidol.ac.th/pr

/ 

3. จัดทํารายการทีวี “รายการหนาตางสุขภาพ”  เพ่ือเปนการเผยแพร 

ประชาสมัพันธความรูดานสาธารณสุขและสุขภาพ 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน(สทท.11) การดําเนินงานป 2555   

มีท้ังหมด 36 ตอน ดังน้ี 

เรื่อง โรคท่ีเกิดจากผลกระทบนํ้าทวม    จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง การฝกภาคสนาม ปการศึกษา 2554   จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “การดําเนินการ การเตรยีมการกอนการฝกปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (4)  

• โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• ภาพการบันทึกเทปโทรทัศน 

http://www.youtube.com/  

 

http://www.youtube.com/�
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..77..11 

และหลังฝกปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาระบาดวิทยา คณะ

สาธารณสุขศาสตร     จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “สาธารณสุขกับสุขภาพผูสูงอายุ” 

เรื่อง “ทําไมถึงตองพูดถึงบุหรี่มวนเอง”  

เรื่อง “ภาษีเพ่ิมข้ึน แตทําไมคนสบูบุหรี่ไมลดลง”  จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง ”โรคท่ีมากับหนารอน”    จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “ยุทธการชะลอวัย...กินอยางไรใหผิวสวย   จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “ครอบครัวและเด็กไทย กาวไกลสูสากล”   จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “โรคมือเทาปาก กับบทบาทนักสาธารณสุข” จํานวน 3 ตอน 

  เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติ”    จํานวน 3 ตอน 

  เรื่อง “การประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาฯ ครั้งท่ี 2  จํานวน 3 ตอน 

เรื่อง “การยศาสตรกับสุขภาพ”    จํานวน 3 ตอน 

  เรื่อง “โครงการสุขภาพรมรื่น”    จํานวน 3 ตอน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (4) 

 

4. จัดทําโครงการเสียงตามสาย ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหบุคลากรไดทราบขาวสารอยางท่ัวถึงสําหรับบุคลากรและนักศึกษา   

• ชวงเวลาในการดําเนินการ 2 ชวง คือ ชวงเชา เวลา 08.00-08.10 น.  

• ชวงกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันในเวลาทําการ   

ผูดําเนินรายการจะเปนบุคลากร และนักศึกษาสลับเปลี่ยนกันไป  เปนการเพ่ิมทักษะ

การพูดในการดาํเนินรายการวิทย ุ

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (5) 

Script รายการวิทยุ ป 2555 

 

 

 

 

 

 

5. จัดทําโครงการ IPTV ประจําปงบประมาณ เพ่ือเผยแพรขาวสารวิชาการ 

            กิจกรรมคณะ ทางสื่อ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหดิล จาํนวนไมต่ํากวา  

            12 ครั้ง/ ป 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (6) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (6) 

กิจกรรมคณะ ทางสื่อ IPTV ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. จัดทํา DVD แนะนําคณะ ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะนําและเผยแพร

หลักสตูรของคณะสาธารณสุขศาสตร 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (7) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (7)  

DVD แนะนําคณะ ฉบับภาษาอังกฤษ 

7. ใหสัมภาษณสื่อมวลชนผานวิทยุ และโทรทัศน  

• ประสานและสัมภาษณทางโทรศัพทเรื่อง “เด็กไทยหางไกลโรคอวน” โดย รศ.พญ.     

ชุติมา ศิริกุลชยานนท ภาควิชาโภชนวิทยา ผานคลื่นสถานีวิทยุจุฬา เรดิโอ รายการ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (8) 

ภาพถายการสัมภาษณสื่อมวลชนผาน

วิทยุ และโทรทัศน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..77..11 

“คลินิก 101.5”เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.05-12.00 น. จํานวน 1 ครั้ง 

• สัมภาษณออกอากาศรายการ “สงูวัย...ใจเกินรอย” ทางสถานีวิทยโุทรทัศน(สทท.

11) เผยแพรทุกวันอังคาร เวลา 11.30 น. จํานวน 5 ครั้ง ไดแก  

• รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

• รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย และผศ.พิมพสุรางค เตชะบุญเสรมิศักดิ์ ภาควิชา 

อนามัยครอบครัว   

• ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ ภาควิชาการพยาบาล สาธารณสุข   

• รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ใหสมัภาษณสื่อโทรทัศน 

“เรื่องนํ้าประปาดื่มได”รายการสถานีขาว ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

เอกสารหมายเลข PH.  1.7.1 (8) 

 

8. จัดทํา Poster วันน้ีมีอะไร ติดบอรดประชาสัมพันธทุกอาคารในคณะ เพ่ือ

ประชาสมัพันธกิจกรรมของคณะสูประชาคมภายในและสถาบันใกลเคียง ทุก

วันทําการ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (9) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (9) 

บันทึกการทํา Poster 

9. จัดทําสื่อประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี ใบปลิว โปสเตอร แผนพับ เอกสาร

ประกอบการประชุม คูมือ บอรดนิทรรศการ เพ่ือใชประชาสัมพันธกิจกรรม

ของคณะในโอกาสตางๆ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (10) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (10) 

บันทึกขอความรวมมือ 

10. จัดทําจุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือเปนสื่อกลางเผยแพรบทความ วิจัย 

การบริการวิชาการ  ขาวกิจกรรมคณะฯ และสาระนารูเก่ียวกับสาธารณสุข 

สูเครือขายดานสาธารณสุข นักศึกษา นิสิต และบุคคลท่ัวไป 4 ฉบับ/1 

ปงบประมาณ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (11) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (11) 

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร ป 

2555 

11. จัดทําสารภายใน เพ่ือเปนสื่อกลาง เลาเรื่องกิจกรรมประจําสปัดาหของ

คณะฯ สําหรับเผยแพรขาวสูประชาคมภายในคณะ 2 ฉบับ/เดือน รวม 24 

ฉบับ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (12) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (12) 

สารภายใน ป 2555 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 58 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..77..11 

12. โครงการผลักดันยุทธศาสตร (เชิงรุก) 

• โครงการสงสารผานสื่อ เพ่ือนําผลงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ 

เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อมวลชน จํานวน 4 ครั้ง 

• โครงการพบปะสื่อ เพ่ือพบปะสื่อมวลชนในโอกาสตางๆใหคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนท่ีรูจักแกสื่อมวลชน จํานวน 5 ครั้ง 

• โครงการพัฒนารปูแบบการประชาสัมพันธตามจุดยุทธศาสตร เพ่ือการ

ประชาสมัพันธกิจกรรมผานสื่อโทรทัศนสูประชาคมภายในคณะและ

สถาบันใกลเคยีง ตลอดจนบุคลท่ัวไป ทุกวันทําการ ดําเนินการ 2 ชวง 

ชวงเชา เวลาออกอากาศ 07.30-09.00 น. และ ชวงพักกลางวันเวลา 

11.30-15.00 น   

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (13) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.7.1 (13) 

โครงการผลักดันยุทธศาสตร (เชิงรุก) 

และผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบ 1.8   การเงินและงบประมาณ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง 
พั ส ดุ  แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ  อ ย า ง มี
ปร ะสิ ทธิ ภ าพ  เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ล ะ
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินและทรัพยสิน 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.8        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.8.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 
[ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)]   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.8.1        
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..88..11 

  คณบดี ไดมอบหมายให รองคณบดฝีายบริหารและทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร การอนุมตัิ ควบคุม

กํากับการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รองคณบดีฝาย

แผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษารับผิดชอบจัดทําแผนงบประมาณ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (1)    

  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ   เอกสารหมายเลข 

PH. 1.8.1 (2) ในการจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณประจาํปเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิต  

เอกสารหมายเลข 1.8.1 PH. (3) - (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (1) 

คําสั่งมอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาท่ี 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (2) 

คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (3)  

แผนความตองการขอตั้งงบประมาณแผนดิน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (4) 

คําขอต้ังงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (5) 

แผนการใชจายเงินประจําป (สงป.) 

คณะฯจัดผังโครงสรางองคกร  มีระบบกลไกในการดําเนินการ โดยงาน

การคลัง พัสดุ และบริหารสินทรพัย  สํานักงานคณบดมีีภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในดานการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณแผนดินและเงินนอก

งบประมาณ  รวมกับงานแผนพัฒนาและระบบคณุภาพ มีการจดัทํารายงานการ

ใชจายงบประมาณ เพ่ือใหผูบริหารคณะฯ  และมหาวิทยาลัยรับทราบผลการ

ดําเนินงาน งานการคลัง พัสดุฯใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตงิาน การจัดซื้อจัดจาง การซอมบํารุงการ

จําหนายครภุณัฑท่ีเสื่อมสภาพ การจัดทําบัญชีการเบิกจายพัสด ุ ระบบทะเบียน

ครุภณัฑของคณะฯ และการคํานวณคาเสื่อมราคาสะสมประจําป ตลอดจนการมี

สวนรวมในงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานควบคุมภายในของคณะฯ 

แผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร  เพ่ือให

เปนไปตามเปาหมายขององคกรท่ีวางไว  คณะฯจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน 

ตามพันธกิจหลักของคณะฯ และตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร  

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (6) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (6) 

ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี   
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..88..11 

  แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรฯ  

การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  คณะฯ

ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย เชน หมวดเงินเดือน

คาตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดคาใชสอย วัสดคุรุภณัฑ การ

ใชจายเงิน มีการมอบหมายหนาท่ี ความรับผิดชอบในการดําเนินการแตละ

ข้ันตอน ชัดเจน การใชจายเงินมีระเบียบและแนวทางการเบิกจายตามท่ี

มหาวิทยาลยัและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด  

 คณะฯจัดทําแผนการใชจายเงิน ตามรายไตรมาส และการควบคมุการ

ใชจายเงินในแตละระดับ กํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ี

เก่ียวของการเสนอขออนุมัตเิบิกจายทุกครั้งตองเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ 

และมีหลักฐานในการเบิกจายอยางถูกตอง เพ่ือความโปรงใส 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (7) 

เอกสารหมายเลข PH 1.8.1 (7) 

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เงินรายไดคณะฯ 

 คณะจดัทํารายงานขอมลูการทางการเงินตาม แสดงรายรับ รายจาย 

และ แหลงท่ีมาเพ่ือเปนขอมูลในการบริหารการเงิน และจัดทําฐานขอมูลทาง

การเงินท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (8) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (8) 

ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ

ประจําเดือน/ประจําป 

 ผูบริหารระดับสูงติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งฝาย

บริหารสามารถใชขอมูลในการตดัสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ

การติดตามควบคมุกํากับ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (9) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (9) 

รายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูบริหาร 

หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช

เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงิน

แผนดินกําหนด  

ในแตละปหนวยตรวจสอบภายในตรวจสอบการบรหิารงานของคณะฯ 

และจัดทํารายงานเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามการใชจายเงิน คณะฯ มอบหมายผูแทนรวมเปนคณะกรรมการงานคลัง

และพัสดุจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเสนอฝายบริหารทุกสิ้นเดอืน  

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (10) 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (10) 

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายใน 

 

ผูบริหารนําผลการประเมิน การวิเคราะหคาใชจาย และการวิเคราะห

ตรวจสอบสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรไปปรับปรุงระบบและ

กลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ คณะฯใชแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงานประจําป เปนกรอบแนวทางในการจดัสรรงบประมาณโดยการ

วิเคราะหคาใชจาย นอกจากน้ีมีการตรวจสอบรายงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให

การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมหีนวยงานและผูรับผิดชอบ 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..88..11 

 ในปงบประมาณ 2555 งานการเงินและงบประมาณจัดทําคูมือ การ

บริหารการเงินและงบประมาณโครงการ Performent Agreement (PA) 

เพ่ือใหผูบริหารโครงการและผูเก่ียวของใชเปนแนวทางในการบริหารการเงินและ

งบประมาณในการทําโครงการ 

 เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (11) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.1 (11) 

คูมือการบริหารการเงินและงบประมาณ

โครงการ Performent Agreement (PA)  
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน

ใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด  
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.8.2         
 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..88..22 

  คณะฯมอบหมายใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงานผูรบัผิดชอบดูแลการใช

ทรัพยากรและทรัพยสินอุปกรณเครื่องใชของภาควิชาและหนวยงาน  การเบิกจาย

วัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจายและการจัดทํารายงานขอมูลการใช มีการจัดทํา

ทะเบียนควบคุมครุภณัฑและการตรวจสอบประจาํป เพ่ือเปนขอมูลในการ

บํารุงรักษา และการวางแผนจดัหา  

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (1)    

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (1) 

ปฏิ ทินการ เ บิกจ า ยและแบบฟอร ม

คาใชจายในการบํารุงรักษา 

 

 

 ภาควิชา/หนวยงานวิเคราะหความตองการ และจัดทําแผนความตองการ

ทรัพยากร (P) เพ่ือจัดทําเปนแผนงบประมาณการจัดหางบประมาณประจําป ซึ่งคณะฯ 

แตงตั้งคณะกรรมการงบประมาณเพ่ือกลั่นกรอง และพิจารณาจัดสรรใหสอดคลองกับ

เปาหมายของพันธกิจของคณะ  

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (2) 

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (2) 

แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/

หนวยงาน 

  ในป 2555 งานแผนพัฒนาฯ ตดิตามแผนการใชทรัพยากร การใช
จายเงินงบประมาณ และจดัทํารายงานเสนอผูเก่ียวของตามลําดับ เพ่ือนําเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน 
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (3) 

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (3)  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ 

 

  สําหรับการตดิตามประเมินผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกองคกรรวมกัน คณะฯจัดทําแผนปฏิบัติการใช
จายเงินวงเงิน  350,647,500 บาท มีการใชจายจริง จํานวน    288,892,756.75 
บาท  คิดเปนรอยละ   82.39  ซึ่งใชจายเงินประจําปงบประมาณ 2555  ต่ํากวา
แผนฯ ท่ีกําหนดไวจํานวน  61,754,742.25  บาท  
เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (4) 

เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (4) 

แผน/ผลการใชจ าย เ งินงบประมาณ

แผนดินและเงินรายไดคณะ ประจําป

งบประมาณ 2555 

                ในดานการประหยัดพลังงาน คณะฯแตงตั้งคณะทํางานกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน  
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (5)  
 
และเผยแพรทางสื่อตางๆ  
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (6)  
 
จัดทํารายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภค 
เอกสารหมายเลข PH.1.8.2 (7) เสนอมหาวิทยาลัยมีการจัดทําโครงการขยะ     
รีไซเคิล  รวมท้ังการจดัระบบดแูลบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร    
 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (5) 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (6) 

เผยแพรทางสื่อตางๆ 

เอกสารหมายเลข PH. 1.8.2 (7) 

โครงการขยะรีไซเคิล   
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องคประกอบ 1.9   การบริหารความเส่ียงและ

การเปล่ียนแปลง 
 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยง ใน

การลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําให

องคกรเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการ

บรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร 

หรือกลยุทธ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 1.9        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

1.9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุก

พันธกิจ [ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)] 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.9.1         
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..99..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..99..11 

           คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับผดิชอบกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และนํานโยบายเรื่องการบริหาร

ความเสีย่งของมหาวิทยาลัยมหิดล มาเปนแนวทางการดําเนินการ 

(เอกสารหมายเลข PH 1.9.1(1)  

คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร  

ทําหนาท่ีควบคุม ตดิตาม กําหนดเกณฑมาตรฐานการควบคุมภายในทุกระบบงาน

ตามพันธกิจและวางแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง  และมีการ

วิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสีย่งในทุกพันธกิจหลัก 

เอกสารหมายเลข  PH 1.9.1 (2)  

  นอกจากน้ีคณะฯมอบหมายใหนางนภาพร มวงสกุล และนางเมตตา 

เศวตเลขเปนเครือขายบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (1) 

นโยบายและแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (2) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

  ในปงบประมาณ 2555 คณะฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การพัฒนา

ระบบการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร” เมือ่วันท่ี  7  กันยายน  พ.ศ. 

2555 เพ่ือใหผูบริหารทุกคนในคณะฯเขาใจการบริหารความเสี่ยง มากข้ึน ผูบริหารท่ี

เขาอบรมจํานวนท้ังสิ้น 17 คน 

เอกสารหมายเลข PH  1.9.1 (3) 

เอกสารหมายเลข PH 1.9.1 (3)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ

สาธารณสุขศาสตร” 

 คณะฯจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสีย่ง 

ประจําปงบประมาณ 2555  

เอกสารหมายเลข PH  1.9.1 (4) 

 และรายงานการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ 2556 สงมหาวิทยาลัย   

เอกสารหมายเลข PH  1.9.1 (5) 

เอกสารหมายเลข PH   1.9.1 (4) 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการ

ความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2555 

เอกสารหมายเลข PH  1.9.1 (5) 

รายงานการประเมินความเส่ียงปงบประมาณ 

2556 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 64 

องคประกอบ 1.10  ผลลัพธการบริหาร  ผลการประเมินผลลัพธ 

หลักการ ผ ล ลั พ ธ ท่ี แ ส ด งป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ          

และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่ง

ครอบคลุมท้ังภาวะผูนํา การนําองคกร การนํา

แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

 ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 1.10        

 • ผลลัพธท่ี 1        

 • ผลลัพธท่ี 2        

 • ผลลัพธท่ี 3        

 • ผลลัพธท่ี 4        

 • ผลลัพธท่ี 5        

  • ผลลัพธท่ี 6        

  • ผลลัพธท่ี 7        

  • ผลลัพธท่ี 8        

  • ผลลัพธท่ี 9        

  เฉลี่ย (Mean) 2.33 

  • ผลลัพธอ่ืนๆ        
  1.   ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน        
  1) รอยละความสําเร็จการดําเนินงาน

โครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ป 

(Performance Agreement) 
       

  2. ผลลัพธจากกระบวนการ        

  1) ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

(สกอ.1.1)        

  2) ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน  

(สกอ.2.4) 

       

  3) ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสวนงานสุ

สถาบันเรียนรู   

(สกอ. 7.2) 

       

  4) ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ. 9.1) 
       

  5) ตัวบงชี้ ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ 

(สกอ. 7.3) 
       

  6) ตัวบ งชี้  ที่  8.1 ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)        

  7) ตัวบงชี้ ที่ 7.4  ระบบบริหารความ

เส่ียง (สกอ. 7.4)        

  เฉลี่ย (Mean) 3.44 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 65 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

1.10.1 สัมฤทธิผลดานการบริหาร 

 

ผลลัพธรายการท่ี 1 : ผลการประเมินความสําเร็จของการบริหารสวนงาน 

รายงานผลลัพธ  :    ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารงานของทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร   

ปงบประมาณ 2555  โดย งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เปนผูสํารวจ บุคลากร

ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 107 คน จากบุคลากรท้ังหมด 293 คน คิดเปนรอยละ 

36.52  จําแนกเปน บุคลากรสายวิชาการ 62 คน (รอยละ 57.94) และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 45 คน (รอยละ 42.06) ผลการสํารวจ พบวา  

(เอกสารแนบ 1.10.1(1) 
 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 1. ผลการประเมินความสาํเร็จของการบรหิารสวนงาน 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 

 ผลลัพดานการนําองคกร 

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  การประเมินประสิทธภิาพ และประสิทธิผลของการนําองคกร 

4. ความหมายของตัวชี้วดั  ประเมินความสาํเร็จในการบริหารสวนงานของผูบริหาร โดยเนนเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคมชุมชน การบริหารที่มีธรรมาภบิาล ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารงาน โดยหากมีการสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของบุคลากร ขอให

แบบประเมินเปน 5 ระดบั (rating scale 1-5) 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  ผลรวมการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรตอผลการบริหารสวนงาน 

จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

   จํานวนแบบสอบถามที่รับคืน จาํนวน 107 ชุด จากแบบสอบถามที่สงทั้งหมด 293 ชุด 

คิดเปนรอยละ 36.52 

บุคลากรสายวิชาการ 62 คน (รอยละ 57.94)  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 45 คน (รอยละ 42.06) และ 

   1)   ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยูที่ระดับ 2.71 

6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม (อยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรแตละกลุม) 

  2 ผลรวมความพึงพอใจของบุคลากรในดานตาง ๆ จากแบบประเมิน 5 ระดับ 

ก.  ความรบัผิดชอบตอสังคม ชุมชน 

ข. การบริหารที่มีธรรมาภบิาล 

ค. ระบบบริหารงาน 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 

 งานทรัพยากรบุคคล 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  1 ครั้งตอ 1 ป (ปงบประมาณ : กันยายนของทุกป) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  คาเฉลี่ย (มีคาตั้งแต 0-5) 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  1 ครั้งตอ 1 ป 
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 องคประกอบ  ความหมาย 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  คณะกรรมการประจาํสวนงาน 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  คณะกรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณ ที่ผานมา ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

 ผลเฉล่ียในภาพรวม  2.55 3.00 3.26 3.25 2.71 

 1.   ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน    3.25  2.59 

 2. การบริหารที่มีธรรมาภิบาล    3.34  3.09 

 3. ระบบบริหารงาน    3.20  2.45 

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณ ตอไป ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

 ผลเฉล่ียในภาพรวม 3.50  3.75  4.00  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 67 

ผลลัพธรายการท่ี 2 : รอยละของ Corporate KPI ท่ีบรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธท่ีดีข้ึนกวาปท่ีผานมา 

รายงานผลลัพธ  :   

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 2. รอยละของ corporate KPI ที่บรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธทีด่ีขึ้นกวาปที่

ผานมา 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 
  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  การประเมินประสิทธิผลของการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏบิัต ิ

4. ความหมายของตัวชี้วดั  จํานวน corporate KPI ที่บรรลเุปาหมายตอจํานวน corporate KPI 
ที่ตั้งไว โดยมขีอมูลอยางนอย 2-3 ปตอเน่ือง 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  จํานวน corporate KPI ท่ีบรรลุเปาหมายหรือมีผลลัพธท่ีดีกวาปท่ีผานมา x 100 

                     จํานวน corportate KPI ท้ังหมด  

=  20 * 100 = 80.33 

    24 

6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวน corporate KPI ในปที่ทําการประเมินที่บรรลุเปาหมายหรือมีผลลัพธดีกวา

ปที่ผานมา 

  2 จํานวน corporate KPI ในปที่ทําการประเมินทั้งหมด 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 
 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  2 ครั้งตอ 1 ป (ไตรมาสที่ 2 & 4) สรุปผล ณ ไตรมาสที่ 4 (กันยายนของทกุป) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  รอยละ 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  60.00 85.37 62.00 72.10 65.50 81.87 

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 
  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  70.00 80.33 75.00  80.00  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 69 

ขอมูลในรอบ 3 ปท่ีผานมา และ เปาหมายในอีก 3 ปตอไป ของผลลัพธรายการท่ี 2 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วดั 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เปา 

หมาย 

ผล เปา 

หมาย 

ผล เปา 

หมาย 

ผล เปา 

หมาย 

ผล เปา 

หมาย 

ผล เปา 

หมาย 

ผล 

1. สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและการศึกษาในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ             

1.1  เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุข

ศาสตรในสังคมประเทศไทยและ

นานาชาติ 

1.1.1  จํานวนบทความวจิัยตีพิมพวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ (เร่ือง : คน) 

  0.8 : 

1 

0.61:1 1 : 1 0.73:1 1 : 1 0.74:1     

1.1.2 รอยละของดัชนีการอางอิงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปงบประมาณที่ผานมา (รอยละ:  ตอป) 

  10.00 14.32 

(64/44

7*100) 

10.00 13.71 

(71/518

*100) 

10.00 7.73 

(53/685*

100) 

    

 1.1.3  จํานวนงานวจิัยทีจ่ดทรัพยสินทางปญญา 

(ชิ้นงาน/ป) 

  1 2 1 0 1 2     

= ผลงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน

ในระดับประเทศ / จํานวนงานวิจยั

ที่ตีพิมพ *100 

1.1.4  รอยละผลงานวิจยัที่นําไปใชประโยชนใน

ระดับประเทศ (รอยละ) =29/134*100  

 

  10.00 21.69 10.00 26.12 10.00 7.19     

1.2 เสริมสรางความแข็งแกรงทาง

วิชาการและวจิัยทั้งในศาสตร

เดียวกันและการบูรณาการระหวาง

ศาสตรและเครือขายในสังคม

ประเทศไทยและนานาชาติ 

1.2.1  จํานวนโครงการความรวมมือทางวิชาการ/วิจัย

ระหวางศาสตรและเครือขายในประเทศและนานาชาติ 

(จํานวนโครงการ:ป) 

  5 3 5 7 5 13     

2.  พัฒนาวิชาการโดยใชกลไกการตลาดผานเครือขายทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ             

2.1  สรางความสามารถการ

แขงขันใหสูงขึ้นโดยใชกลไกตลาด 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

(ไมตํ่ากวาระดับ 4 : 5 คะแนน) 

  4 3.95 4 ป. ตรี = 

3.95 

ป.โท = 

4.36 

ป. เอก 

=4.37 

 

4 ป. ตรี = 

3.51 

บัณฑิต 

ศึกษา = 

4.26 
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2.1.2 อัตราการไดงานของบัณฑิต  

(ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย) 

  70.00 73.43 80.00 81.71 100.00 83.62     

2.2 แสวงหาทุนวจิัยและทุน

สนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น 

2.2.1  อัตราสวนระหวางทุนสนับสนุนที่ไดรับตอแหลง

ทุนที่เสนอขอ 

  1 : 2 1:1 1 : 2 1:2 1 : 2 1 : 2     

  

2.2.2 รอยละของงบประมาณที่ไดรับจากหนวยงาน

ภายนอกเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา 

  50.00 34.16 50.00 172.01 50.00      

2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ 

เชิงรุก 

2.3.1 รอยละการรับรูของประชาคมในคณะฯ    80.00 80 80.00 95.00 80.00 80.00     

2.3.2 รอยละจาํนวนเร่ืองที่ไดรับการประชาสัมพันธใน

คณะฯ (รอยละ) 

  80.00 80 80.00 80.00 80.00 80.00     

 2.3.3 จํานวนเร่ือง/โครงการที่ดําเนินการประชาสัมพันธ

เชิงรุก 

  
 

 
 

       

          - ในระดับประเทศ    20 - 20. 20 20 20     

          - ระดับนานาชาติ   5 - 5 5 5 5     

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจดัการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและบริการวชิาการสูการแขง็ขันเชงิพาณชิย        

3.1 สงเสริมใหมีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการ/การวิจัยสูการเรียนการ

สอน 

3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอนและตําราที่เรียบเรียง

ผลงานวิชาการและวจิัยของตนเองและนักคิดอื่น 

            

เอกสารคําสอน (ชุด/ป)   20 6 20 6 -      

ตํารา (เลม/ป)   10 - 10 7 5 9     

  

3.1.2 รอยละของงานวิจยัที่นําไปสูการเรียนการสอน 

เมื่อเทียบกับจาํนวนงานวิจัยทั้งหมด 

  80.00 26.09 80.00 35.00 80.00      

3.2 สรางบัณฑิตคณะสาธารณสุข

ศาสตรใหมีคุณภาพและเอกลักษณ 

3.2.1  จํานวนรางวัลที่บัณฑิตไดรับจากสังคม  

(รางวัล/ป) 

  10 4 10 7 10 18     

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารและ

บริการวิชาการ 

3.3.1 จํานวนฐานขอมูลที่ทันสมัย (ทุกฐานขอมูล)     1  2 1     

3.3.2 จํานวนสารสนเทศที่ผูบริหารนําไปใชในการ

บริหารและบริการวิชาการ (เร่ือง) 

  10 5 10 7 10 7     
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ยุทธศาสตรที่ 4.  พัฒนาและบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด             

4.1 สรางธรรมาภบิาลการบริหาร 4.1.1 จํานวนเร่ืองรองเรียน  

(ไมเกินรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา) 

  5 0 5 0 5 0     

  

4.1.2 รอยละบุคลากรที่ไดรับคําชมเชย (รอยละ)   20.00 1.31 20.00 2.61 20.00 4.52/(14

*100/310) 

    

4.2 ใชงบประมาณอยางคุมคา 4.2.1 รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายงบ

ลงทุน/รายจายรวม (รอยละ) 

 85.37 95.00 90.86 95.00 90.57 95.00 82.39     

  

4.2.2  รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต  

(รอยละ 85) 

  85.00 99.00 85.00 100.00 85.00 93.94     

4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

ของคณะฯ 

4.3.1 จํานวนชั่วโมงตอบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชม./คน) 

  20 30 20 37 20 15     

4.4 เพิ่มความคลองตัวในการ

บริการ 

4.4.1 รอยละความสําเร็จของหนวยงานบริการในการ 

ลดระยะเวลาการใชบริการ (รอยละ) 

  30.00  30.00  30.00      
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ผลลัพธรายการท่ี 3 : ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร 

รายงานผลลัพธ.. 
องคประกอบ ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วัด 3. ผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร M3 

2..  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตัวชีว้ัดอยูภายใต  

3. วัตถุประสงคของการมีตัวชี้วัดตัวนี้ ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ที่ใหความสําคัญตอบุคลากร 

4. ความหมายของตัวชี้วัด การประเมินความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอความกาวหนาในสายงาน ระบบ

การประเมินผล การจัดสวัสดิการ  รถรับ-สง หอพัก การรักษาพยาบาล และอื่นๆ โดยหากมีการสํารวจ

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอใหใชแบบประเมินเปน 5 ระดับ (rating scale 1-5) 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วัด ผลรวมความพึงพอใจของบุคลากรจากแบบประเมิน 5 ระดับ 

 จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 = 3.00 

 จํานวนบุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 119 คน จากบุคลากรท้ังหมด  310 คน คิดเปนรอย

ละ 38.39  

บุคลากรสายวิชาการ  50 คน (รอยละ 42.02)  

บุคลากรสายสนับสนุน 51 คน (รอยละ 42.86)  

ไมระบุ 18 คน (รอยละ 15.13)  

1.  ระดับความความผูกพันตอองคกรในภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับเฉยๆ  

    (คาเฉล่ีย 3.24) 

    1.1  ระดับความผูกพันองคกรดานความรูสึกในภาพรวมอยูในระดับมาก  

          (คาเฉล่ีย 3.82) 

1) เชื่อมั่นในเปาหมายและคานิยม (MAHIDOL) (คาเฉล่ีย 3.59) 

2) เต็มใจทุมเทใสความพยายามขณะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดผลดี กับองคกร 

(คาเฉล่ีย 4.45) 

3) มีความสุขมาก ขณะที่นั่งทํางานอยูในคณะสาธารณสุขศาสตร  

               (คาเฉล่ีย 3.43) 

    1.2  ระดับความผูกพันดานความตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ  

         (คาเฉล่ีย 2.92) 

1) ความทุมเทอยางมากใหกับที่นี่ ทําใหไมคิดจะยายไปไหน (คาเฉล่ีย 3.70) 

2) ลําบากใจท่ีจะลาออกจากงาน แมวาอยากจะลาออก     (คาเฉล่ีย 2.62) 

3) ถาตัดสินใจลาออกในขณะนี้ จะประสบปญหาตางๆ ในชีวิตมากมาย (คาเฉล่ีย 2.41) 

    1.3  ระดับความผูกพันดานบรรทัดฐานในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ  (คาเฉล่ีย 3.02)  

1) ถึงแมวาทํางานอยูในคณะฯ ก็ไมรูสึกผูกพันกับคณะฯ 

(คาเฉล่ีย 1.96) 

2) จะไมลาออกจากที่นี่ เพราะผูกพันกับผูรวมงาน (คาเฉล่ีย 3.22) 

3) รูสึกวาคณะสาธารณสุขศาสตร มีบุญคุณ (คาเฉล่ีย 3.82) 

 2.  ระดับความพึงพอใจระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของคณะสาธารณสุขศาสตร    ในภาพรวม

อยูในระดับเฉยๆ (คาเฉล่ีย 2.76) 

2.1 ระดับความพึงพอใจดานความสะดวกในสถานท่ีทํางาน                       (คาเฉล่ีย 3.24) 

2.2 ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการรักษาพยาบาล          (คาเฉล่ีย 2.84) 
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องคประกอบ ความหมาย 

2.3 ระดับความพึงพอใจดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ตามระบบมหาวิทยาลัย

 (คาเฉล่ีย 2.79) 

2.4 ระดับความพึงพอใจดานการพัฒนาตนเองดวยการไปฝกอบรม  

(คณะฯ ใหคนละ 5000 บาท) (คาเฉล่ีย 2.75) 

2.5 ระดับความพึงพอใจดานระบบการเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชน 

กับพนักงาน/ขาราชการ รวดเร็ว ชัดเจน  (คาเฉล่ีย 2.75) 

2.6 ระดับความพึงพอใจดานการสอนงานของหัวหนา/ผูบังคับบัญชา 

 (คาเฉล่ีย 2.68) 

2.7 ระดับความพึงพอใจดานระบบกลไกพัฒนาความกาวหนาในงาน 

ตามศักยภาพของพนักงาน/ขาราชการ (คาเฉล่ีย 2.58) 

2.8 ระดับความพึงพอใจดานระบบพี่เล้ียงขณะทํางาน  (คาเฉล่ีย 2.36) 

2.9 ระดับความพึงพอใจดานระบบการศึกษาตอเนื่อง  (คาเฉล่ีย 2.32) 

2.10  ระดับความพึงพอใจดานระบบการใหรางวัล ยกยองพนักงาน/ขาราชการ  (คาเฉล่ีย 2.30) 

6. ขอมูลที่ตองการ 1. ผลรวมความพึงพอใจ/ความคิดเห็น (ในดานตางๆ) ของบุคลากรจากแบบประเมิน 5 ระดับ 

2. จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วัด งานทรัพยากรบุคคล 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลสนับสนุน ภาควิชา/หนวยงานภายในสังกัดสวนงาน 

9. ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล 1 คร้ังตอป ( สรุปผลทุกปงบประมาณ ) 

10. หนวยวัดของตัวชี้วัด คาเฉล่ีย (มีคาระหวาง 0-5) 

11. วิธวีิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด แนวโนมและเปาหมายรายป 

12.  ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วัด รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

13. รอบระยะเวลาในการนําเสนอ/ทบทวนผล 1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย งานทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย กรรมการประจําสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ป พ.ศ. ที่ผานมา ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

      ไมไดดําเนินการ 

17. เปาหมายในอีก 3 ป พ.ศ. ตอไป ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  3.00 3.00     

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 
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ผลลัพธรายการท่ี 4 : การพัฒนาคณาจารย 

รายงานผลลัพธ  :  คาคะแนนท่ีได 4.97 คะแนน  (เกณฑ สมศ. ดัชนีคุณภาพของอาจารย 6 = 5 คะแนน) 

 
 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 4. การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยูภายใต 

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  วัดประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารยของสวนงาน 

4. ความหมายของตัวชี้วดั  คุณภาพของคณาจารยเปนปจจยัสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้ง

พิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง อันจะทําให

สถาบันสามารถแขงขนัไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวฒิุและ

ตําแหนงทางวชิาการ 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  คํานวณคาดัชนีคุณภาพอาจารย = ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจาํ  

                                                  อาจารยประจาํทั้งหมด 

                                =  889/149 = 5.97 

คะแนนตามเกณฑ สมศ.          =  5/6x5.97 = 4.97 

 ขอมูลที่ตองการ 1. กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ตามเกณฑ สมศ. (PI 14) 

  2 ใหคาคะแนนโดยใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 

เทากับ 5 คะแนน 

   จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับอาจารยที่

ปฏิบตัิงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานทรัพยากรบุคคล 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 

 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  1 ครั้งตอป (ตองตกลงกัน วาจะใชชวงเวลาใด) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  คาคะแนน  0-5 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวน

ผล 

 1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  งานทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปการศึกษาที่ผานมา ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

   4.83 4.50 4.88 4.91 4.93 

17. เปาหมายในอีก 3 ปการศึกษาตอไป ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  4.94 4.97 4.98  4.98  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 75 

 

 
 

ผลการพัฒนาอาจารยป 2555 

PH 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
คน 

เกณฑ รวม 
นน. 

คน 
เกณฑ รวม 

นน. 
คน 

เกณฑ รวม นน. 

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น 0     33   116   [a] = 149 

อาจารย 0 0 0 8 2 16 30 5 150 45 

ผูชวยศาสตราจารย 0 1 0 11 3 33 35 6 210 46 

รองศาสตราจารย 0 3 0 14 5 70 50  8 400 57 

ศาสตราจารย* 0 6 0 0 8 0 1  10 10 1 

น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา   0   119   770 [b] = 889 

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย  (b/a)  [c] = 5.97 

3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]  4.97 

 หมายเหตุ    จํานวนคณาจารยใชปการศึกษา 2554 

 
ผลการพัฒนาอาจารยป 2554 

PH 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
คน 

เกณฑ รวม 
นน. 

คน 
เกณฑ รวม 

นน. 
คน 

เกณฑ รวม นน. 

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น 0     37     115     [a] = 152 

อาจารย 0 0 0 9 2 18 28 5 140 37 

ผูชวยศาสตราจารย 0 1 0 12 3 36 38 6 228 50 

รองศาสตราจารย 0 3 0 16 5 80 48 8 384 64 

ศาสตราจารย 0 6 0 0 8 0 1 10 10 1 

น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา     0     134     762 [b] = 896 

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย  (b/a)  [c] = 5.89 

3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]  4.91 
หมายเหตุ   (1)   จํานวนคณาจารยใชปการศึกษา 2553 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 76 

 

ผลงานยอนหลังป  2553 

PH 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
คน 

เกณฑ รวม 
นน. 

คน 
เกณฑ รวม 

นน. 
คน 

เกณฑ รวม นน. 

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น 0     37    115     [a] =152 

อาจารย 0 0 0 9 2 18 31 5 155 40 

ผูชวยศาสตราจารย 0 1 0 13 3 39 35 6 210 48 

รองศาสตราจารย 0 3 0 15 5 75 48 8 384 63 

ศาสตราจารย 0 6 0 0 8 0 1 10 10 1 

น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา     0   132   759 [b] = 891 

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย  (b/a)  [c] = 5.86 

3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]  4.88 

 

ผลงานยอนหลังป  2552 

PH 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
คน 

เกณฑ รวม 
นน. 

คน 
เกณฑ รวม 

นน. 
คน 

เกณฑ รวม นน. 

1. จํานวนอาจารยทั้งสิ้น 0     41     116     [a] = 157 

อาจารย 0 0 0 11 2 22 33 5 165 44 

ผูชวยศาสตราจารย 0 1 0 12 3 36 34 6 204 46 

รองศาสตราจารย 0 3 0 18 5 90 48 8 384 66 

ศาสตราจารย 0 6 0 0 8 0 1 10 10 1 

น้ําหนักอาจารยตามวุฒิการศึกษา     0      148     763 [b] = 911 

2. ดัชนีคุณภาพอาจารย  (b/a)  [c] = 5.80 

3. คะแนนตามเกณฑ สมศ. [5/6] x [c]  4.83 

 

สรุปผลการดําเนินงานและเปาหมาย 

 

ตัวชี้วดั 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา   เปาหมายการดาํเนินงานปการศึกษา   

2552 2553 2554 2555 2555 2556 2557 2558 

การพัฒนาอาจารย 

(สมศ. 14) 
113/157 112/152 115/152 111/149 111/151 118/154 120/152 122/152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 77 

ผลลัพธรายการท่ี 5:  รอยละของคณาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะท้ังดานวิชาการและวิชาชีพท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

รายงานผลลัพธ  :   

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 5. รอยละของคณาจารยที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 
  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารยของสวนงาน 

4. ความหมายของตัวชี้วดั  อัตราสวนของจํานวนอาจารยที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและ

วิชาชีพทัง้ในประเทศและตางประเทศเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  จํานวนอาจารยประจาํที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะ  x 100 
จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

=    137 *100   =  88.96 

      154 

6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนอาจารยประจาํที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะ ทั้งดานวิชาการและ

วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  2 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานทรัพยากรบุคคล 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 
 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  1 ครั้งตอป (ตองพิจารณาวาจะจดัเก็บขอมูล ณ เวลาใดในแตละป) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  รอยละ 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล  

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  ภาควิชา/หนวยงานในสังกัดของสวนงาน 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  60.00 88.16 63.36 88.24 70.00 88.96 

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  75.00  80.00  80.00  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 78 

 

กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ เปาหมายการดําเนนิงาน xuงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

1.  จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้ง

ดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

134 135 137 145 147 147 

2.  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 152 153  154 154 152 154 

คิดเปนรอยละ 88.16 88.24 88.96 94.15 96.71  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 79 

ผลลัพธรายการท่ี 6 : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังใน

 ประเทศและตางประเทศ 

รายงานผลลัพธ  :   

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 6. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 
  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  การประเมินประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของสวนงาน 

4. ความหมายของตัวชี้วดั  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ     x 100 
                                จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
=   131*100  =   80.37 

     163 
6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ (คิดเปนจํานวน คน) 

  2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานทรัพยากรบุคคล 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 
 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  1 ครั้งตอป (ตองกําหนดชวงเวลาเก็บขอมูลอีกที) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  รอยละ 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล  

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

  องคประกอบ  ความหมาย 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่ผานมา ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  60.00 88.89 69.43 82.15 80.75 80.37 

17. เปาหมายในอีก 3 ปงบประมาณตอไป ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  82.28  82.28  82.28  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 81 

ผลลัพธรายการท่ี 7 : ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ท่ีสวนงานจัดให 

รายงานผลลัพธ  :    เปาหมายการดําเนินงานในป 2555 – 2557 ไมนอยกวารอยละ 50% 

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆที่สวนงานจัดให 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 

  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  ประเมินประสทิธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนงาน 

4. ความหมายของตัวชี้วดั  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ที่สวน

งานจัดให ซ่ึงหากมีการสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ขอใหใชแบบประเมินเปน 

5 ระดบั (rating scale 1-5) 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  ผลรวมความพึงพอใจของผูใชบริการสารสนเทศของสวนงาน 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  2 ผลรวมความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  (แบบประเมิน 5 ระดับ) 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 

 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  1 ครั้งตอป (ปงบประมาณ กันยายนของทุกป) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  คาเฉลี่ย (มีคา 1-5) 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  1 ป 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย  กรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ป พ.ศ. ที่ผานมา พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  3.00 3.66 3.00 3.92 

(ผูตอบ

แบบสอบถาม 

108 คน สอบถาม 

9 คร้ัง คาความพึง

พอใจเฉล่ีย รอย

ละ 78.33) 

3.25 4.05 

 (ผูตอบ

แบบสอบถาม 

483 คน 

ผลรวมความ

พึงพอใจมาก-

มากที่สุด = 

391 คน 

17. เปาหมายในอีก 3 ป พ.ศ. ตอไป พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  3.50  3.50  3.50  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลับขอนแกน 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 82 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 83 

ผลลัพธรายการท่ี 8 : ระดับความสําเร็จดานการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคลองกับกลยุทธท่ีเนน 

รายงานผลลัพธ  :   

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สรางความเปนเลิศในการวิจัย   เปนเงิน    3,549,200.00    บาท  

 (ระดับคณะฯ   3,523,200.00 บาท ระดับภาควิชา  26,000.00  บาท)   คิดเปนรอยละ 30.03 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ เปนเงิน 1,937,250.00 บาท 

 (ระดับคณะฯ   1,455,000.00 บาท และระดับภาควิชา   482,250.00  บาท)   คิดเปนรอยละ 16.39 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ เปนเงิน 170,000.00  บาท  

 (ระดับคณะฯ  20,000.00  บาท และระดับภาควิชา 150,000.00 บาท)  คิดเปนรอยละ  1.44 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สรางความเปนสากล Absorb ในยุทธศาสตรท่ี 1  2  และ 7  เปนเงิน  -   บาท   

 (ระดับคณะ  - บาท ระดับภาควิชา  -  บาท)  คิดเปนรอยละ - 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  People Excellence  เปนเงิน 2,959,000.00  บาท  

 (ระดับคณะฯ  2,895,000.00  บาท ระดับภาควิชา  64,000.00  บาท)   คิดเปนรอยละ  25.04 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6   Management Excellence  เปนเงิน  915,000.00 บาท  

 (ระดับคณะฯ  680,000.00   บาท ระดับภาควิชา  235,000.00  บาท)  คิดเปนรอยละ 11.59 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  ICT Excellence  เปนเงิน   1,369,800.00 บาท    

 (ระดับคณะฯ   1,349,800.00   บาท ระดับภาควิชา  20,000.00  บาท)    คิดเปนรอยละ 7.74 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8   MUSR (Mahidol University Social Responsibility) เปนเงิน  918,500.00 บาท                  

 (ระดับคณะฯ   918,500.00 ระดับภาควิชา  - บาท)  คิดเปนรอยละ  7.77                               

 

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน     11,818,750.00 บาท  

(ระดับคณะ  10,841,500.00   บาท  และระดับภาควิชา 977,250.00  บาท  

(รายไดคณะฯ 11,818,750.00  บาท)  

 

- ใชหลักฐานขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางสวนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสวนงานกับภาควิชา 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 84 

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 8. ระดับความสําเร็จดานการจดัสรรงบประมาณตามพันธกิจ และสอดคลองกับกลยุทธที่เนน 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่

ตัวชี้วดัอยูภายใต 
  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดั

ตัวน้ี 
 วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของสวนงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ 
4. ความหมายของตัวชี้วดั  การจัดสรรงบประมาณประจาํปกอใหเกิดผลสําเร็จตอกลยทุธที่สําคัญตามพันธกิจอยางไร 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  จํานวนเงินงบประมาณที่ใชจายไดตามที่กําหนดในแผนกลยุทธของทุกพันธกิจ  x 100           

จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมดที่สวนงานไดอนุมัติแกแผนกลยุทธในทุกพันธกิจ 

=    5,536,988.90 * 100 =   46.85 

     11,818,750.00  
6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนเงินที่อนุมัติแกพันธกิจตางๆ ตามแผนกลยุทธของสวนงาน 

  2 จํานวนเงินงบประมาณที่มีการใชจายไดตามแผน 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูล

ตัวชี้วดั 
 งานนโยบายและแผน 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บ

ขอมูลสนับสนุน 
 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน งานคลัง 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  4 ครั้งตอป (ทุกไตรมาส) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  รอยละ 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูล

ตัวชี้วดั 
 รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/

ทบทวนผล 
 ปละ 2 ครั้ง 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุ

เปาหมาย 
 กรรมการประจาํสวนงาน 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนด

เปาหมาย 
 กรรมการประจาํสวนงาน 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปงบประมาณที่

ผานมา 

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 

 เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  50.00 =51,075,387.04*100 

  54,208,236.00  

= 94.22 

55.00 62.41 60.00 46.85 

17. เปาหมายในอีก 3 ปตอไป ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  65.00  70.00  75.00  

18. Benchmark   

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 86 

ผลลัพธรายการท่ี 9 : ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 

รายงานผลลัพธ   :  คณะฯ ไดรับงบประมาณ  ปงบประมาณ 2555  ท้ังสิ้น 350,647,500.00 บาท 
 

  จําแนกเปน 

•  เงินงบประมาณแผนดิน  จํานวน 163,691,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 46.68                  

•  เงินรายไดคณะฯ   จํานวน 186,956,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 53.32 

• ผลการใชจายงบประมาณจริงจากท่ีไดรับปงบประมาณ 2555  รวมท้ังสิ้น  288,892,756.75 บาท                             

คิดเปนรอยละ 82.39 จากงบประมาณท่ีไดรับ (คณะฯ ตั้งเปารอยละ 95.00) 

• งบประมาณคงเหลือจากการใชจายจริง    61,754,742.25 บาท   คิดเปนรอยละ 17.61    

        

 องคประกอบ  ความหมาย 

1. ชื่อตัวชี้วดั 9. ระดับความสําเร็จของการกํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 

2. วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่ตวัชี้วดัอยู

ภายใต 
  

3 วัตถุประสงคของการมตีัวชี้วดัตัวน้ี  วัดประสิทธิผลในการบริหารเงินงบประมาณของสวนงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ 
4. ความหมายของตัวชี้วดั  การจัดสรรงบประมาณประจาํปกอใหเกิดผลสําเร็จตอกลยทุธที่สําคัญตามพันธกิจ

อยางไร 

5. สูตรในการคํานวณตัวชี้วดั  จํานวนเงินงบประมาณที่ใชจายได  x 100            
  จํานวนเงินงบประมาณทัง้หมด 

=   288,892,756.75 * 100   =  82.39 

      
350,647,500.00  

6. ขอมูลที่ตองการ 1. จํานวนเงินที่อนุมัติแกพันธกิจตางๆ ตามแผนกลยุทธของสวนงาน 

  2 จํานวนเงินงบประมาณที่มีการใชจายไดตามแผน 

7. หนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลตัวชี้วดั  งานนโยบายและแผน 

8. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล

สนับสนุน 
 ภาควิชา/หนวยงานภายในที่สังกัดสวนงาน งานคลัง 

9. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล  4 ครั้งตอป (ทุกไตรมาส) 

10 หนวยวัดของตัวชี้วดั  รอยละ 

11. วิธีวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัด  แนวโนมและเปาหมายรายป 

12. ผูวิเคราะห/รายงานผลขอมูลตัวชี้วดั  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

13 รอบระยะเวลาการนําเสนอ/ทบทวนผล  ปละ 2 ครั้ง 

14. ผูรับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย  คณะกรรมการประจาํสวนงาน 

15. ผูรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย 

 
 คณะกรรมการประจาํสวนงาน 

     



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 87 

 องคประกอบ  ความหมาย 

16. ขอมูลในรอบ 3 ปที่ผานมา ป 2553 ป 2554 ป 2555 

  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  95.00 90.86 95.00 90.57 95.00 82.39 

17. เปาหมายในอีก 3 ปตอไป ป 2556 ป 2557 ป 2558 
  เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

  95.00  95.00  95.00  

18. Benchmark คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 - 88 

     รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายงบลงทุนและรายจายรวม  ประจําปงบประมาณ 2555 

                  

      ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2555 วงเงินท้ังสิ้น  350,647,500.00 บาท  จําแนกเปน  เงินงบประมาณแผนดิน = 163,691,400.00 บาท และเงินรายได

คณะฯ = 186,956,100.00 บาท  และมีการใชจายเงินจริงในเดือนตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 จํานวน 288,892,756.75 บาท คิดเปนรอยละ 82.39 

ตารางท่ี 1.1   วงเงินคงเหลือจายในปงบประมาณ 2555 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)      

  

แหลงงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

ปงบประมาณ 

2555  

ไดรับจัดสรร

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี1 

ไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 2  

งบประมาณท่ีไดรับ

ป 2555 ท้ังสิ้น (1) 

ผลการใชจายเงิน เดือน ตค.54 - 30 

ก.ย.55 
วงเงินคงเหลือ  (3) = (1) – 

(2) 

จํานวนเงิน (2) รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

86,612,000.00 75,639,400.00 1,440,000.00 163,691,400.00 160,697,445.16       45.83  2,993,954.84 0.85 

เงินงบประมาณรายได

คณะฯ 

177,956,400.00  -                      

8,999,700.00  

186,956,100.00 128,195,311.59       36.56  58,760,788.41 16.76 

รวมท้ังสิ้น 264,568,400.00 75,639,400.00 10,439,700.00 350,647,500.00 288,892,756.75       82.39  61,754,743.25 17.61 
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ผลการใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ  จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประเภทรายจาย 

รายรับทั้งหมด  

(งบฯแผนดินและงบฯรายไดสวนงาน คาใชจายจริงทั้งสิ้น วงเงินคงเหลือ 
รอยละคาใชจายตองบประมาณ

ทั้งหมด  

 (1) 

รวมทุกผลงาน              350,647,500.00            288,892,756.75                    61,754,743.25                           82.39  

1. งบบุคลากร                                        51,564,400.00              50,523,687.18                      1,040,712.82                           97.98  

    1.1 เงินเดือน                41,127,800.00              41,885,002.28  -                      757,202.28                         101.84  

    1.2 คาจางประจาํ                  9,090,800.00                7,545,599.10                      7,997,714.20                           83.00  

    1.3 คาจางชั่วคราว                     765,500.00                1,093,085.80                         765,500.00                         142.79  

    1.4 บําเหน็จ                     580,300.00                                   -                         580,300.00                                   -  

2. งบเงินอุดหนุน         

    2.1 เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร                95,571,100.00            100,766,821.47  -                   5,195,721.47                         105.44  

          - เงินเดือน                94,760,600.00            100,097,957.59  -                   5,337,357.59                         105.63  

          - คาจางชั่วคราว                     810,500.00                   668,863.88                         141,636.12                           82.52  

   2.2 เงินอุดหนุนคาใชจายดําเนินงาน                42,820,900.00              46,521,531.38  -                   3,700,631.38                         108.64  

          - คาตอบแทน                  9,656,600.00                5,025,037.76                      4,631,562.24                           52.04  

          - คาใชสอย                10,844,600.00              19,985,743.69  -                   9,141,143.69                         184.29  

          - คาวัสดุ                  8,099,700.00                6,081,081.53                      2,018,618.47                           75.08  

          - คาสาธารณูปโภค                14,220,000.00              15,429,668.40  -                   1,209,668.40                         108.51  

3. งบลงทุน                46,841,600.00              12,348,303.36                    34,493,296.64                           26.36  

    3.1 คาครุภัณฑ                  18,308,400.00              11,614,728.21                      6,693,671.79                           63.44  

    3.2  เงินอุดหนุนเปนคาที่ดิน/สิ่งกอสราง                28,533,200.00                   733,575.15                    27,799,624.85                             2.57  

4. งบเงินอุดหนุน              113,749,500.00              78,732,413.36                    35,017,086.64                           69.22  

      4.1  เงินอุดหนุน              113,749,500.00              78,732,413.36                    35,017,086.64                           69.22  

5. งบรายจายอ่ืน                     100,000.00                                   -                        100,000.00                                   -  
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ผลลัพธรายการอ่ืนๆ :  

1. ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน 

1) รอยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการตามรายงานผลลัพธ แผนปฏิบัติการ 1 ป  

(Performance Agreement) 

รายงานผลลัพธ   :   

คณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 ป (Performance Agreement)  ปงบประมาณ 2555  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) จํานวน 54 โครงการ  จําแนกเปน  

• โครงการตอเน่ือง  29  โครงการ  และ โครงการใหม 25  โครงการ วงเงินท้ังหมด 11,818,750.00 บาท  

• ใชจายจริง  5,536,988.90 บาท  คิดเปนรอยละ 46.85  

• ความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ จํานวน 53 โครงการ  เฉลี่ยรอยละ 77.54 

 

2. ผลลัพธจากกระบวนการขอ 2.1-2.7  -  ใชหลักฐานการประเมิน สกอ. 

2.1   องคประกอบ1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ มาตรฐานคุณภาพท่ี 1.2.1 มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพ่ือ      

      กําหนดทิศทางเปาหมายในการทําแผนกลยุทธทุกพันธกิจท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยของชาติ  

       โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

      รายงานผลลัพธ  :อยูท่ีระดับคะแนน 4 

2.2  องคประกอบ1.3 ทรัพยากรบุคคล มาตรฐานคณุภาพ ท่ี 1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของ

บุคลากรทุกสายงานอยางตอเน่ือง ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4)  

      รายงานผลลัพธ  : อยูท่ีระดับคะแนน 4 

2.3   องคประกอบท่ี 1.4 การจัดการความรู  มาตรฐานคุณภาพท่ี 1.4.1 มีระบบและกลไกการจัดการความรู     

        ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสวนงานสูสถาบันเรียนรู  (สกอ. 7.2)  

       รายงานผลลัพธ:   อยูท่ีระดับคะแนน 3 

2.4   องคประกอบท่ี 1.5 ระบบคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพท่ี 1.5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาภายในองคกร ซึ่งสามารถ 

        รองรับการประกันคุณภาพภายนอกและสูวัฒนธรรมคุณภาพ ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

        การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

       รายงานผลลัพธ:   อยูท่ีระดับคะแนน 3 

2.5  องคประกอบท่ี 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานคุณภาพท่ี 1.6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศ 

   ท่ีถูกตอง ทันสมัย พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุกพันธกิจขององคกร และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสม 

 และรวดเร็ว ตัวบงช้ี ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)  

      รายงานผลลัพธ  : อยูท่ีระดับคะแนน 4 

2.6 องคประกอบท่ี 1.8 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพโปรงใส และ

ตรวจสอบได ตัวบงช้ี ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

       รายงานผลลัพธ     :  อยูท่ีระดับคะแนน 4 

2.7   องคประกอบท่ี 1.9 การบริหารความเสีย่งและการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานคุณภาพท่ี 1.9.1 มีระบบและกลไกการ

บริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ ตัวบงช้ี ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)] 

 รายงานผลลัพธ : อยูท่ีระดับคะแนน 4 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 1 ::  มาตรฐานคุณภาพดานการบริหารมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร  

สรุปผลการดําเนินการ   

ผูนําระดับสูงใหความสําคัญกับการนําองคกร โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กรอบแนวทางและ

เปาหมายการดําเนินงาน ท่ีสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ผูนําระดับสูงนําประสบการณในบทบาทของประธาน

เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ประธานเครือขาย SEAPHEIN และสมาชิก

เครือขาย APACPH มาประยุกตใช   ซ่ึงประชาคมมีสวนรวมกําหนดแนวทางความสําเร็จท้ังในระยะสั้นและระยะยาว    

มีการกําหนดเปาหมายตามตัวชี้วัด/ขอตกลง การกํากับสนับสนุนการดําเนินโครงการ / กิจกรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปน 1 ใน 100 

อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูนําระดับสูงดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพครอบคลุมในทุกองคประกอบ โดยมี

ผลสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมสวนใหญเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จุดแข็ง แนวทางพัฒนา 

1. คณะฯ มีท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ และเปนท่ียอมรับในวงการ

สาธารณสุข  

การจัดใหเปนระบบ เชื่อมโยงกัน 

นํามาเผยแพรใหบุคลากรมองเห็น

ภาพการบริหารของคณะฯท้ังหมด 

และสื่อสารใหทุกคนรับทราบ

รวมกัน 

2. ผูนําระดับสูงกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีเนน

ผลสัมฤทธิ์ในแตละตัวชี้วัด  กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
และสนับสนุนความรวมมือบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน 

3. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการทํางานท่ีมุง

ความสําเร็จ 

4. โครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจทําใหบุคลากรท่ีเขมแข็ง 

และปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5. มีระบบ และกลไกการติดตาม กํากับนโยบายของคณะฯ ไปสูการ

ปฏิบัติ  สูภาควิชา/หนวยงาน  รวมท้ังจัดระบบ และกลไกการติดตาม 
กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารงบประมาณ  และการควบคุมภายใน และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนท้ังหมดทุกเดือน และทุกไตรมาส 
ตามลักษณะของแผน 

6. จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรทุกระดับ เชน การตรวจสุขภาพประจําป  
มีการสรางสุขภาพสนับสนุนใหบุคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจัก
การปองกันเก่ียวกับการบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ 

 

7. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย  และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
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จุดแข็ง แนวทางพัฒนา 

8. จัดระบบการเยี่ยมสํารวจภายในภาควิชา ตั้งแตเริ่มมีการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

9. มีหนวยงานรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ

งบประมาณ รวมท้ังการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
ผลผลิต  รวมท้ังจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

 

จุดออน แนวทางแกไข 

1. บุคลากรและผูบริหารหนวยงานยังขาดความเขาใจเก่ียวกับหลัก                  

ธรรมาภิบาล 

จัดทําคูมือการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลท่ีเขาใจงาย 

พรอมท้ังจัดกิจกรรม 

2. การใชจายงบประมาณตามโครงการนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด เรงกระบวนการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเงินรายไดใหเร็วข้ึน 

3. ผูรับผิดชอบโครงการสงเงินยืมลาชาถึงแมวาจะมีคูมือการบริหาร
โครงการ และคูมือของงานการเงินแลว 

จัดการชี้แจงข้ันตอนการ

ดําเนินการแกผูรับผิดชอบ

โครงการภายหลังอนุมัติคาใชจาย 

4. บุคลากรยังไดรับสารสนเทศของคณะฯ ไมท่ัวถึง จัดระบบการสื่อสารของคณะฯ ใหม 
โดยจัดตามกลุมของบุคลากรแตละ

ระดับ 

สรุปผลลัพธ 

ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ   ซ่ึงครอบคลุมท้ังภาวะผูนําการนํา

องคกร    การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ คาเฉลี่ย = 2.33 

  ผลลัพธตามแผนกลยุทธของสวนงาน รอยละความสําเร็จการดําเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ป 

Performance Agreement) ระดับคะแนน = 1  เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญของประเทศ

ไทย ทําใหการดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได เพ่ือดําเนินการโครงการลาชาไปจนถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ.2555 โครงการตางๆ จึงเริ่มดําเนินการไดประมาณเดือนเมษายน ทําใหความสามารถการใช

งบประมาณลดลงและโครงการกาวหนารอยละ 77.54 นอยกวาเปาหมายของคณะท่ีกําหนด ความกาวหนาของ

โครงการ รอยละ 80.00 ท้ังนี้โครงการตางๆขอขยายเวลาดําเนินการไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

โดยมุ ง เนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษท่ีมีความ   โดดเดนกว า

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน  ท่ีบูรณาการ

กับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

องคประกอบ 2.1   ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา 

ท่ี มี ประสิ ทธิ ภาพครอบคลุ ม ท้ั งระดั บ

มหาวิทยาลัยและระดับองคกร โดยมีขอบเขต

การดําเนินงานอยางครบวงจร ท้ังการกําหนด

นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การ

ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา 

ท้ังนี้  ระบบและกลไกแตละระดับ อาจมี

รูปแบบแตกตางกันได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.1     √    

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.1.1 องคกรมีการกําหนดโครงสราง ผูรับผิดชอบ 

ทิศทาง นโยบาย เปาหมาย แผนงาน ดานการบริหาร

จัดการการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ   

[ระบบและกลไกการจัดการเรียน  การสอน (สกอ. 2.6)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.1.1    √     

        

        

 

การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

โครงสราง ผูรับผิดชอบ และระบบการบริหารการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 

คณะฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี จํานวน 3 หลักสตูร ไดแก   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร) 5 สาขาวิชาเอก 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) งดรับนักศึกษาตั้งแตป

2554 

และเปนพ่ีเลี้ยงการจัดการศึกษา หลักสตูรส.บ.  4 ป วิทยาเขตอํานาจเจรญิ 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)   

ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี

เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ

หลักสตูร ระดบัปริญญาตรีแฟมหลักสูตรท่ี 1 , 

ระดับปริญญาโท แฟมหลักสตูรท่ี 2-4 , ระดับ

ปริญญาเอก  แฟมหลักสูตรท่ี 5 ) 

   

                   มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา มาตรฐานคุณภาพที ่2 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการ  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)   

• ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)   ไมม ี

• กําลังดําเนินการ 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF: HEd) จํานวน 21 หลักสูตร  คือ หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 หลักสตูร  หลักสตูรระดับปรญิญาโท (มีการยุบรวม 

คงเหลือพัฒนา) 17 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 2 

หลักสตูร  

- เปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร คือ ระดับปรญิญาโท 1 

หลักสตูร ระดับปริญญาเอก 1 หลกัสูตร 

• ไมมีการกําลังดาํเนินการ ปรับปรงุ จํานวน 1 หลักสูตร เน่ืองจากงดรับ

นักศึกษาและจะปดหลักสตูรเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาท้ังหมด คือ

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (ตอเน่ือง) 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

ระดับปริญญาโท 

คณะฯ เปดสอนหลกัสูตรระดับปรญิญาโท จํานวน 20  หลักสตูร ไดแก   

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรไทย) ภาคปกต ิ 

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรไทย) ตามขอตกลง 

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิต ิ

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย (ภาคปกติ) 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ

ปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 

8)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

9)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

10)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโรคติด

เช้ือและวิทยาการระบาด 

11)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาสขุศึกษา

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตาม

มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท 

ปริญญาเอก 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง

หลักสตูร ประจําปการศึกษา 2554-2555 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

และพฤตกิรรมศาสตร (ภาคปกติ) 

12)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาสุข

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) 

13)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาการ

บริหารโรงพยาบาล 

14)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาโภช

นวิทยา 

15)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร

กฏหมายการแพทยและสาธารณสขุ 

16)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร

สาธารณสุข (ภาคปกติ) 

17)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาบริหาร

สาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 

18)  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ) สาขาอนามัย 

ครอบครัว 

19) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาการ

พยาบาลสาธารณสุข (ภาคปกติ) 

20) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาการ

พยาบาลสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)   

ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี

เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ

หลักสตูร ระดบัปริญญาตรีแฟมหลักสูตรท่ี 1 , 

ระดับปริญญาโท แฟมหลักสตูรท่ี 2-4 , ระดับ

ปริญญาเอก  แฟมหลักสูตรท่ี 5 ) 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร แตละหลักสูตร ทําหนาท่ีบริหารหลกัสูตร  

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)   

• ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) แลวเสร็จ ไมม ี 

• กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)  17 หลักสูตร  คือ  

1)  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ภาคปกติ  

2)  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) ตามขอตกลง 

3)  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

4)  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาชีวสถิต ิ

5)  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

6)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ภาคปกติ) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

7)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 

8)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

9)   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

10) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)  

 สาขาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 

11) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)  

 สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ) 

12) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร) 

  สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 

13) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ภาคปกติ 

        สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล 

        สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา 

        สาขาวิชาเอกบริหารกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข 

        สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 

        สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว 

        สาขาวิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

14)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ภาคพิเศษ 

        สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล 

        สาขาวิชาเอกบริหารกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข 

        สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 

        สาขาวิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

        สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว 

15)   หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน (ภาคปกติ) พัฒนาจากหลักสูตรวท.ม. (สศ) การพยาบาลสาธารณสุข 

16)   หลักสตูรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏบัิติ

ชุมชน (ภาคพิเศษ) พัฒนาจากหลักสูตรวท.ม. (สศ) การพยาบาลสาธารณสุข 

17)  หลักสตูรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีว 

อนามัย หลักสูตรเปดใหม ปพ.ศ. 2555 

 

ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)  ไมม ี 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตาม

มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท 

ปริญญาเอก 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง

หลักสตูร ประจําปการศึกษา 2554-2555 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

 

ระดับปริญญาเอก 

   คณะฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสตูร ไดแก   

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑติ 6 สาขาวิชาเอก 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)  ระดับปรญิญาเอก 

 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร แตละหลักสูตร ทําหนาท่ีบริหารหลกัสูตร  

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)  ระดับปรญิญาเอก 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (1)   

ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี

เปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ

หลักสตูร ระดบัปริญญาตรีแฟมหลักสูตรท่ี 1 , 

ระดับปริญญาโท แฟมหลักสตูรท่ี 2-4 , ระดับ

ปริญญาเอก  แฟมหลักสูตรท่ี 5 ) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก 

• ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) แลวเสร็จ 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา.  

• กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)  3 หลักสูตร  คือ  

1)  หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 6 สาขาวิชาเอก 

2)  หลักสตูรปรัชญาดุษฏบัีณฑติ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

3)  หลักสตูรปรัชญาดุษฏบัีณฑติ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสตูรเปดใหม พ.ศ. 2555 

 

• ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)  ไมม ี

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (3)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตาม

มาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท 

ปริญญาเอก 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (4)   

ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุง 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

 
 

แผนภาพท่ี  2.1  โครงสรางบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2554 

 

ทิศทาง นโยบาย เปาหมาย แผนงานโครงการการบริหารจัดการการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ

ของชาติ   

ทิศทาง นโยบายการบริหารจัดการการศึกษา เปาหมาย แผนงาน โครงการ 

งบประมาณการบริหารจัดการการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ 

 คณะดําเนินการกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ

การบริหารจัดการการศึกษา ท่ีสอดคลองกับนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัย 

และบัณฑิตวิทยาลัยโดย 

1. คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

2. คณะกรรมการบริหารการศึกษา   โดยรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา และผูชวยคณบดี 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท เอก 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (5)  เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (6)  

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (5)    

• นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และ

แผนการดาํเนินงานดานการบริหารจัด

การศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (6)  

• คําสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา            

คณะสาธารณสุขศาสตร 
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การดําเนินการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

ตารางท่ี 2.1 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  เปาหมาย แนวทางการพฒันาการศึกษา  

                (พ.ศ.2555-2559) 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวชี้วดัระดับ

เปาประสงค 

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

55 56 57 58 59 

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย

การศึกษา 

หนวยงาน:  

งานบริหารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา   

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ 

2.1  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ

ไดมาตรฐานสากล มี

คุณธรรมและ 

      จริยธรรม เปนที่

ตองการของสังคม 

1.   จํานวนนักศึกษาที่มี

ประสบการณทาง

วิชาการ/วิชาชีพใน

ตางประเทศ

(มากกวาหรือ = 4 

สัปดาห) 

2 3 3 4 4 

2.1.1  พัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน TQF 

2.2  คุณภาพบัณฑิตได

มาตรฐานตามวิชาชีพ 

2 .  จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า

นานาชาติเต็มเวลา 
(ส.ม., วท.ม.สนเทศศาสตรฯ

, ส.ด,ปร.ด.) 

60 65 70 75 80 

2.1.2  สรางความรวมมือในการ

ผลิตบัณฑิตกับหนวยงาน

รัฐและเอกชน 

 • ระดับปริญญาตรี  

(ไมรวมหลักสูตร

นานาชาติ) 

• ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

80 

2.1.3  พัฒนาหลักสูตรทีท่ันสมัย

และมีมาตรฐานสากล 

2.3 มีระบบการโอนยาย

หนวยกิตกับ  

      SEAPHEIN 

3 .  จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า

ตางชาติแลกเปล่ียน  

     ( ไ ม น อ ย ก ว า 4

สัปดาห)   

2 3 3 4 4 

2.1.4 พัฒนารายวชิา เปน

ภาษาอังกฤษ 

2.1.5 สรางความรวมมือกับ

สถาบันตางประเทศ 

   ระดับปริญญาตรี 

  ระดับบัณฑิตศึกษา      

2.1.6 พัฒนาอาจารยใหมีทกัษะ

การสอนใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลง 

 4 .  รอยละของจํานวน

อาจารยตางชาติเต็ม

เ ว ล า /Visiting 

Professor                   

(มากกวา 3 เดือน) 

 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 
2.1.7 การจัดการเรียนการสอน

ทางไกล   
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เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ตัวชี้วดัระดับ

เปาประสงค 

เปาหมาย 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

55 56 57 58 59 

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝาย

การศึกษา 

หนวยงาน:  

งานบริหารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา   

งานวิเทศและการประชาสัมพันธ 

 5.  รอยละของบัณฑิตที่

ไ ด ง า นทํ า / ศึ ก ษา 

แ ล ะ / ห รื อ เ ป น

เจาของธุรกิจ ภายใน 

6 เดือน 

84.0 84.5 85.0 86.0 86.5 

2.1.8  พัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษารวมกับ

หนวยงาน สถาบัน

(Learning at the work  

place) 

 6.  การประเมินบัณฑิต

ม หิ ด ล ต า ม คุ ณ 

ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง

ประสงค หลั ง ก า ร

ทํางาน 1 ป โดยผูใช

บัณฑิตได รับความ

พึงพอใจ 

4.45 4.55 4.65 4.75 4.85 

2.1.9  พัฒนากลไกการเผยแพร

ผลงานวิทยานิพนธ และดุษฏี

นิพนธ ในฐานขอมูลระดับสากล 

 7 .   จํานวนศิษย เก าที่

ไ ด รั บ ร า ง วั ล

ร ะ ดั บ ช า ติ /

นานาชาติ หรือเปน

ผู นํ า สู ง สุ ด ข อ ง

องคกร/มีตําแหนงสูง

ดานสาธารณสุข 

      ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ตางประเทศ ภายใน

ระยะเวลา 20 ป  

      หลังสําเร็จการศึกษา  

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

2.1.10 สนับสนุนการจัดตั้ง

เครือขายศิษยเกา  

เพ่ือทางการศึกษา  

ระหวางสถาบัน

ตางประเทศ 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการดําเนินการตามโครงการยุทธศาสตร ท่ี 2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร และจดัการเรยีนการสอนใหรองรับการเปน

สถาบันการศึกษา กลุม ง. ปงบประมาณ 2555    

ชื่อโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย ผลการดําเนินการ 

1.1  โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกการบริหาร

หลักสูตร 

1 ตค.54 – 

30 กย.55 

     145,000.00 

บาท  

1. คาฉล่ียคะแนนการ

ประเมินคุณภาพ

บัณฑิต  

4  ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 

  2. คาเฉล่ียคะแนนการ

ประเมินผลสําเร็จของ

แผนการบริหาร

หลักสูตร 

3  ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ได

เฉพาะการปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารหลักสูตร คณะสาธารณสุข

ศาสตร   

1.2  โครงการพัฒนา

คณาจารยดานการ

เรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2552 

1 ตค.54 – 

30 กย.55 

     540,000.00

บาท 

1. รอยละของอาจารยที่

เขารวมกิจกรรม  

รอยละ 

50  

 รอยละ 60 

2. รอยละอาจารยที่มี

ทักษะเพิ่มขึ้น 

รอยละ 

50  

 

 รอยละ 60 

1.3  โครงการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากร

ดานการศึกษาในการ

จัดทําหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดม ศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

คณะ สาธารณสุข

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 ตค.54 – 

30 กย.55 

     160,000.00

บาท  

1. จํานวนคณาจารยและ

บุคลากรที่เกี่ยวของ

เขารวมกิจกรรม  

50  

 

 รอยละ 60 

2. ระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากและมาก

ที่สุด     

  ระดับ 4-5 

3. การจัดทําหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 เพิ่มขึ้นหลังเขา

รวมโครงการ 

รอยละ 

20 

   รอยละ 100  อยูระหวางการ

ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 

1.4  โครงการสงเสริม

สุขภาพและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแบบบูรณา

การ 

1 ตค.54 –  

30 กย.55 

100,000.00

บาท 

1.  รอยละของนักศึกษาที่

เขารวมแตละ

กิจกรรม  

รอยละ 

80  

 

 ไมมีการดําเนินการ 

2.  รอยละของนักศึกษาที่

ผานการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

80  

 

  

3.  รอยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เขา

รวมในแตละกิจกรรม 

รอยละ 

80  

 

  

4.  จํานวนหนวยงานและ

เครือขายที่เขารวม

กิจกรรม  

3 

องคกร 
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ชื่อโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย ผลการดําเนินการ 

1.5   โครงการพัฒนาคลัง

ความรูเพื่อการสนับ 

สนุนงานสาธารณสุข

ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

1 ตค.54 – 

30 กย.55 

     300,000.00

บาท  

จํานวนฐานขอมูลคลัง

ความรู  

1 ฐาน  ระบบฐานขอมูลดําเนินการแลว

เสร็จ และอยูระหวางการเก็บ

รวบรวมองคความรูใสในระบบ

ฐานขอมูล 

1.6   โครงการพัฒนาความ

พรอมของนักศึกษาสู

ประชาคมอาเซียน 

1 ตค.54 – 

30 กย.55 

100,000.00

บาท 

1.  รอยละของนักศึกษาที่

เขารวมแตละ

กิจกรรม  

รอยละ 

90 

 อยูระหวางดําเนินการตอเน่ือง

ปงบประมาณ 2556 

   2.  รอยละของนักศึกษาที่

ผานการอบรมฯ 

รอยละ 

90 

  

   3.  รอยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เขา

รวมในแตละกิจกรรม   

รอยละ 

80 

  

   4.  จํานวนหนวยงานและ

เครือขายที่เขารวม

กิจกรรม  

5 

องคกร 

  

   5.  จํานวนนกัศึกษาได

งานทํา/ศึกษาตอใน

องคกร/สถา บัน

ตางประเทศ  

1 คน   

   6. จํานวนนกัศึกษาและ

บุคลากรที่ไป

แลกเปล่ียนระหวาง

ประเทศ  

2 คน   

   7.  รอยละของบัณฑิตที

สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่น 

รอยละ 

80 

  

   8.  รอยละของบัณฑิตมี

ความผูกพันกับ

คณะฯ 

รอยละ 

95 

  

1.7  โครงการพัฒนา

สถานศึกษา 3D 

1 ตค.54 –  

30 กย.55 

100,000.00

บาท 

1.  รอยละนกัศึกษาที่เขา

รวมแตละกิจกรรม 

รอยละ 

80 

 อยูระหวางดําเนินการตอเน่ือง

ปงบประมาณ 2556 

2.  จํานวนนักศึกษาที่

ผานการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

80 

 

3.  รอยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เขา

รวมในแตละกิจกรรม   

รอยละ 

80 

 

4.  จํานวนหนวยงานและ

เครือขายที่เขารวม

กิจกรรม 

3 

องคกร 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

การสรางเครือขายการศึกษา  

เครือขายภายในประเทศ  

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือระหวาง

สถาบันและเครือขายวิชาการในการดําเนินนโยบายการเปนองคกรสรางเสริม

สุขภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

 

มหาวิทยาลยัมอบหมายใหคณะฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จัด

การศึกษา และเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสรมิโอกาสทางการ

ศึกษาในทองถ่ิน ดังน้ี 

1) ระดับปริญญาตรี จัดทําหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ         

4 ป  หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2554 และเปนพ่ีเลี้ยงในการจัด

การศึกษา ณ วิทยาเขตอํานาจเจรญิ เปนระยะเวลา 5 ป 

การศึกษา (2554-2558)  เพ่ือเปนการสงเสริมใหโอกาส

ทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูใหแก

ประชาชนในพ้ืนท่ี ปจจุบันมีนักศึกษา จํานวน 2 รุน จํานวน 

56 คน  

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (2) แฟมหลักสูตรท่ี 1 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)   

ขอตกลงความรวมมือ 

1) การพัฒนาหลักสูตร และพ่ีเลี้ยงจดั

การศึกษา หลักสูตร ส.บ. 4 ป วิทยา

เขตอํานาจเจริญ 

2) การจัดการศึกษา หลักสูตรส.ม. 

(หลักสูตรไทย) กับสํานักงาน

หลักประกันคุณภาพแหงชาติ และ

มูลนิธิแพทยชนบท 

 

 

   

2) จัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) 

ตามขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานหลักประกันคณุภาพ

แหงชาติ และมูลนิธิแพทยชนบท เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพัฒนา

ผูบริหารเครือขายบริการปฐมภูมิ  ตั้งแตปการศึกษา 2552  - 

2554 มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวน 1 รุน 18 

คน และกําลังศึกษาอยู จาํนวน 2 รุน จํานวน 41  คน 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีความรวมมอืกับเครือขายสถาบันการศึกษา

และสมาคมวิชาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชน ในระดับภาควิชา เชน สมาคม

สิ่งแวดลอมฯ สมาคมพยาบาลสาธารณสุข  

เอกสารสารหมายเลข PH. 2.1.1 (8)   

เอกสารสารหมายเลข PH. 2.1.1 (8)    

ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศระดับภาควิชา 

เครือขายตางประเทศ    

     คณะสาธารณสุขศาสตรเปนสมาชิกและสถานท่ีตั้งของสํานักงาน

เครือขาย South East Asia Public Health Education Institutes 

Network (SEAPHEIN) เปนสมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic 

Consortium for Public Health (APACPH)  และเปนสถานท่ีตั้งเครือขาย

ประสานงานศูนยวิชาการรวมองคการอนามัยโลก และศูนยชํานาญการ

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (9)   

ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ใน

ประเทศ ระดับภาควิชา 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

ระดับชาติในประเทศไทย  เพ่ือเปนแหลงทุนสนับสนุน/รวมจัดหลักสตูร

ฝกอบรม/ศึกษาดูงานใหแกประเทศสมาชิกตางๆ และมีการประสานงาน

แลกเปลีย่นขอมูล องคความรู ขาวสารตางๆในระดบัภูมภิาคเดียวกัน 

นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในภาครัฐและ

เอกชน แตละสาขาวิชาในระดับภาควิชา เชน Tulane University;   School 

of Public Health and Tropical Medicine เปนตน 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (9)   

 

รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้ 

ตารางท่ี 2.3 การสรางเครือขายภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการจดัการศึกษาของคณะฯ 

ระดับ เครือขายตางภายในประเทศ ความรวมมือ 

1. คณะฯ  สมาชิกเครือขาย Asia-Pacific Academic 

Consortium for Public Health  

 พัฒนามาตรฐานคณุวุฒิ ระดับปรญิญาตรี 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร 

  สํานักงานเครือขาย South East Asia 

Public Health Education Institutes 

Network 

 พัฒนาและสงเสรมิการศึกษาสาธารณสุข 

  Hokkaido University, Japan 

 มหาวิทยาลยัวากายามา  

 มหาวิทยาลยัโอตาวาระ ประเทศญี่ปุน 

 La Latrobe 

 UNC 

 U Mass 

 UCSF 

 Vic Health, Latrobe University Australia 

 ดานการเรียนการสอน และงานวิจยั สง

นักศึกษาระดับ ปริญญาโทไปทําวิจัย และ

เรียนตอระดับปริญญาเอก 

 การศึกษาดูงาน E-learning 

  Norwegian University of Life Sciences,  

Dept of Medical Science and Technology  

Norway 

 ดานการผลติบัณฑติ และพัฒนาวิชาการ 

งานวิจัย (รับ Ph.D. student’s project) 

  Saraya Ltd., Japan 

 Vic Health, Latrobe University Australia 

 แหลงเงินทุนการวิจัย / สถาบันเพ่ือ

แลกเปลีย่นความรูดานการวิจัย 

2. ระดับภาควิชา   

ภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรม 

 Department of Public Health Behavior  

and Health Education, Gillings School of 

Global Public Health, University of North 

Carolina at Chapel Hill. 

 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 

 International University of Health and 
Welfare, Ohtawara City Japan 

 University of Michigan School of Nursing 
 Graduate School of Health and Nursing 

Science, Wakayama Medical University 
 School of Nursing, The University of 

Wisconsin Madison 
 School of Nursing, University of 

Pensylvania 
 School of Nursing, University of Michigan 
 Kent State University 
 School of Nursing, The University of   

North Carolina and Chapel Hill 
 School of Religion, Loma Linda University 

 จดหมายตอบรับใหไปศึกษาวิจัย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  Research Center for Zoonosis Control, 

Hokkaido B5, Japan 

 ดานการเรียนการสอนและงานวิจยั นักศึกษา

ปริญญาโทไปฝกอบรม 

  National Calicivirus Laboratory 

Gastroenteritis and Respiratory Viruses 

Laboratory Branch DVD/NCIRD Centers fo  

Disease Control and Prevention 

(CDC)Atlanta, GA, USA 

 ดานการเรียนการสอนและงานวิจยั เจรจา

ความรวมมือ เพ่ือสงนักศึกษาปรญิญาเอกไป

ทําวิจัยในตางประเทศในโครงการปริญญาเอก

กาญจนภิเษก (คปก.) รุนท่ี14 

ภาควิชาชีวสถิติ  University of Reading, U.K.  ดานการเรียนการสอน 

ภาควิชาโภชนวิทยา  Kagawa Nutrition University, Japan  ดานการเรียนการสอน งานวิจัย การศึกษา           

ดูงาน  และงานดุษฏีนิพนธ 

ภาควิศวกรรมสุขาภิบาล  University of Auckland, New Zealand  ดานการเรียนการสอน งานวิจัย การศึกษา           

ดูงาน 

ภาควิชาอนามัยชุมชน  University of Wisconsin Madison, USA  ดานการผลติบัณฑติและพัฒนาวิชาการ 

ผลการดําเนินงานสรางเครือขายการศึกษาคณะฯ 

  นักศึกษาทุกหลักสตูร ทุกระดับคุณวุฒิ มสีถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 

ศึกษาดูงาน ทําวิจัย ฝกอบรม และแลกเปลีย่นวิชาการ ในการหา

ประสบการณตรงจากสถานท่ีจริง เพ่ิมทักษะในภาพรวม ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ คณาจารย ไดพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะวิชาการ เพ่ือนํามา

พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (10)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (11)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (10)   

 ตารางสรุปการออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

และตารางสรุปการศึกษาดูงานประจําภาคป

การศึกษา 2554   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (11)   

สัญญาความรวมมือของหนวยงาน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11 

                ในปงบประมาณ 2555  คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

การบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 

28,205,400.00บาท  โดยมีรายละเอียด ตามตารางขางลาง 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (12)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.1 (12)  

สรุปรายรับและรายจายคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหิดล ปงบประมาณ 2555  

(1 ตุลาคม 2554 - 19 กันยายน 2555) 

 

ตารางท่ี 2.4 งบประมาณท่ีไดรับจดัสรรดานการศึกษา 

 

งบประมาณ ป 2553 (บาท) ป 2554 (บาท) ป 2555 (บาท) 

งบประมาณการศึกษา  

(คาตอบแทน,ใชสอย,วัสด,ุสาธารณูปโภค) 
   27,883,100.00     34,060,070.00  28,205,400.00 

งบประมาณแผนดิน    13,690,800.00     12,807,000.00  5,169,800.00 

งบประมาณรายไดคณะ    14,192,300.00     21,253,070.00  23,035,600.00 

งบประมาณท้ังหมด  

(งบแผนดิน+รายไดคณะฯ) 
 535,007,900.00   483,389,600.00     350,647,500.00  

สัดสวน (รอยละ)                 5.21                  7.05  8.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 2.  - 15  

 

มาตรฐานคุณภมาตรฐานคุณภาพาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.1.2    √    
 

 

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 

  คณะฯ จัดระบบและกลไกในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

องคกร  โดยคณบดีแตงตั้งแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา  และ

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษา รวมท้ังรองคณบดีบริหารการศึกษา 

รองคณบดีบัณฑติศึกษา ผูชวยคณบดี  และงานแผนพัฒนาและระบบ

คุณภาพรับผดิชอบและควบคมุคณุภาพ โดยประสานงานกับหนวยบริหาร

การศึกษา มีการประชุมใหความรูการประกันคณุภาพการศึกษาแกบุคลากร 

โดยคณะไดจดัทํา PHQA webpage ซึ่งเปนการใหความรูแกบุคลากร 

นักศึกษาดานประกันคุณภาพการศึกษา   

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (1)    

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (1) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

  ท้ังน้ีคณะฯ ประเมินคุณภาพภายในจากผูตรวจเยีย่มสาํรวจภายใน

ของคณะฯ และผูตรวจเยี่ยมประเมินภายนอกจากมหาวิทยาลัย  ผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ในปท่ีผานมานําขอมลูการประเมินผลไปปรับปรงุ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพดานการศึกษา คณะฯ นําผลการตรวจเยีย่ม

ประเมินคุณภาพดานการศึกษา จากคณะผูเยี่ยมสํารวจท้ังจากภายในและ

ภายนอกมาดาํเนินการเพ่ือพัฒนา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (2)    

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (2) 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน 

 

ตารางท่ี 2.5 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการเยี่ยมสํารวจ ดานการศึกษา ปการศึกษา 2554 

 

ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม         

ประจําป 2554 

การดําเนินการของหนวยงานตาม

ขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนิน        การตาม

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมความพรอมอาจารย 

นักศึกษา และหลักสูตรเพ่ือกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 

 มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษา

พมา แกคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาท่ีสนใจ 

 มีผูเขารับการอบรม รอยละ 80 

2. ควรสรางจุดเนนในหลักสูตร เพ่ือสราง

ความดึงดูดใหกับกลุมท่ีตองการศึกษาตอ

ในสาขาท่ีตองการใดอยางชัดเจน รวมถึง

การผลักกันใหเกิดจุดเดนในหลักสูตรและ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ 

 เน่ืองจากอยูในชวงการปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงใน

กระบวนการมีการกําหนดใหดําเนินการ

จัดวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม ซ่ึงไดนําขอมูลตางๆจาก

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตร 

 สามารถดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

รอยละ100 ใน   ป

การศึกษา 2555 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 

ขอเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม 

ประจําป 2554 

การดําเนินการของหนวยงานตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนิน 

การตามขอเสนอแนะ 

3. วิ ธีการบริหารจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ

ภาควิชา/คณะฯ 

 จัดประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการ

บริหารหลักสูตรรวมกับผูบริหาร หัวหนา

งาน บัณฑิตวิทยาลัย และประธาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ

เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา 

และคณะกรรมการหลักสูตรวท.ม. 

ท่ีมีการประชุมการบริหารจัดการ

หลักสูตรทุกเดือน 

4. กระบวนการจัดทําวิจัยทางการศึกษา    

ควรดําเนินการใหครบในทุกหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 ในปงบประมาณ 2556 คณะฯกําหนด

เปนขอตกลงในการปฏิบัติงานวิจัย

การศึกษากับทุกภาควิชา และให

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 

 มีการกําหนดนโยบาย และการตก

ลงการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมี

แหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงาน 

5. วิ ธีการ ติดตามและประ เ มินผลควร

ดําเนินการใหครบทุกโครงการ (กิจกรรม

นักศึกษา) 

 มีการกําหนดขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินโครงการใน

แผนปฏิบัติการ  

 มีการดําเนินการประเมินผลการ

จัดโครงการทุกโครงการ ตาม

แผนงานท่ีต้ังไว 

6. สงเสริมใหมีสัญญาณ WiFi อยางท่ัวถึงใน

การเขาถึงขอมูลการเรียนการสอนและ

การวิจัยไดอยางรวดเร็ว (ปญหาเกิดท่ี

อาคาร1 ท่ีพ่ึงสรางเสร็จ) 

 ไดมีการดําเนินการติดต้ังสัญญาณ WiFi 

เพ่ิมในพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษา 
 นักศึกษามีพ้ืนท่ีทํางานท่ีมี

สัญญาณ WiFi มากขึ้น 

7. การเพ่ิมพ้ืนท่ี รวมถึงครุภัณฑ (เชน โตะ 

เกาอี้) สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญา

ตรีจัดกิจกรรมกลุมยอย และการคนควา

ดวยตัวเอง 

 มีการดําเนินการจัดหา โดยฝายบริหาร  นักศึกษามีโตะ เกาอี้สําหรับทํา

กิจกรรมในอาคาร1 ชั้น 1 และ

บริเวณลานหนาอาคาร 4 

8. การจัดวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน 

การปฏิ บั ติการ ให เ พียงพอกับความ

ตองการในงานการเรียนการสอน 

 มีการดําเนินการจัดหา โดยฝายบริหาร และ

มีเจาหนาท่ีฝายโสตทัศนูปกรณประจําตึก 

คอยดูแล และจัดเตรยีมอุปกรณใหพรอมใช

งานภายในหองเรียนทุกหอง 

 อาจารย และนักศึกษามีอุปกรณ

ในการเรียนการสอน เชน

คอมพิวเตอร ไมค ปากกาไวท

บอรด ใชอยางเพียงพอ 

9. การประชาสัมพันธ Hotline ของงาน

บริหารการศึกษาใหกับนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี รวมถึงควรมีกระบวนการใน

การรายงานผลใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบ

รับทราบปญหาตางๆ ท่ี เกิดจากการ

สอบถามของนักศึกษา 

 มีการจัดทํารายงานปญหา ของนักศึกษา

ตอรองคณบดี และผูชวยคณบดีท่ี

เกี่ยวของ เน่ืองจากมีการปฏิบัติงาน

รวมกันในการดูแลใหคําปรกึษานักศึกษา 

ในการน้ีมีการเปดสังคมออนไลน FB 

เพ่ือใหนักศึกษารับขอมูลเพ่ิมอีก1

ชองทาง 

 ระบบการดูแลนักศึกษา มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  นักศึกษา 

ไดใกลชิด และปรึกษากับ

คณาจารยท่ีปรึกษาไดหลาย

ชองทาง มากขึ้น 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจติดตาม

และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิต 

 แตละหลักสูตร มีผูรับผิดชอบติดตาม

บัณฑิต 
 การติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี

ประสิทธิภาพขึ้น 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหความรูการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 

โดยรองคณบดฝีายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษาเปนวิทยากร

บรรยายเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ แนวคิดหลักการของการประกัน

คุณภาพ และมเีปาหมายใหนักศึกษาสามารถนํากระบวนการคณุภาพมาใชใน

การทํากิจกรรม พัฒนาโครงการ/กิจกรรมโดยใชระบบ Plan, Do, Check, 

Act 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 2.1.2 (3) 

     กํ าหนดการการปฐมนิ เทศ นักศึ กษา 

ประจําปการศึกษา 2554 
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องคประกอบ 2.2  หลักสูตร  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ หลักสูตรท่ีเปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ี

ยอมรับและเปนท่ีนิยมในระดับชาติ/นานาชาติ 

และสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของ

มหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.2    √    

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.2.1  มีระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว    ไดมาตรฐาน และ

ตอบสนองทันเหตุการณ  [ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน (สกอ. 2.6)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.2.1    √    

        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐตามมาตรฐานคุณภาพขอานคุณภาพขอ  22..22..11 

ระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ    
ระบบและกลไกการสรางหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ  
ระบบและกลไกการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ   

  สืบเน่ืองจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา

ทุกแหงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว คือหลักสูตรใหม 

ตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลว ตอง

ปรับปรุงใหสอดคลองในปการศึกษา 2555 เพ่ือเปนการประกันคุณภาพของ

บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใชเปนหลักใน

การจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน

ในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ   

   ในการน้ีคณะฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ ในปการศึกษา 2554 จํานวน 1 หลักสูตร และมีการ

พัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง ในปการศึกษา 2554-2555 จํานวน 16 หลักสูตร 

ท้ังน้ีมีการขอเปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร  

   

 

 

 

 

 

      

เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (1)   

   ตารางสรุปการดําเนินการปรับปรุง/เปด

หลักสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ        

 ในปการศึกษา 2554-2555 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐตามมาตรฐานคุณภาพขอานคุณภาพขอ  22..22..11 

ระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ    
ระบบและกลไกการสรางหลักสูตรท่ีมีความคลองตัว ไดมาตรฐาน และตอบสนองทันเหตุการณ  
คณะสาธารณสุขศาสตร มรีะบบการการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ดังน้ี   

ข้ันตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรข้ันตอนท่ี 2 หลักสูตร

จัดทํารายละเอียดหลักสตูร มคอ.2 และรายละเอียดวิชา มคอ.3 และ มคอ. 

4 ถามี  (โดยแนบรายงานการวิพากษหลักสูตร จากผูทรงคุณวุฒิ)  

ข้ันตอนท่ี 3 หลักสูตรเสนอ หลักสตูรเขาพิจารณากลั่นกรอง ในระดบัคณะฯ 

โดยผานคณะกรรมการ ดังน้ี คณะกรรมการหลักสูตรระดับปรญิญาตรี/

บัณฑิตศึกษา, คณะกรรมการบริหารการศึกษา, คณะกรรมการประจํา

คณะฯ) 

ข้ันตอนท่ี 4 คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เสนอ

หลักสตูร เขาพิจารณากลั่นกรอง ในระดับปริญญาตรี ท่ีกองบริหาร

การศึกษา สํานักงานอธิการบดี  และในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีบัณฑิต

วิทยาลัย  โดยเสนอผานคณะกรรมการกลั่นกรองตามชองทางของ

คณะกรรมการแตละระดับ 

ข้ันตอนท่ี 5 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบตอสภา

มหาวิทยาลยั 

ข้ันตอนท่ี 6 มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบตอสกอ. 

เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.2.1 (2)   

   แผนภมูิการปรับปรุง/เปดหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

 

  

ระดับคณะ  

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการพัฒนาหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอมูลหลักสูตรคณะ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด  26 หลักสูตร 3 20 3 

จํานวนหลักสตูรท่ีพัฒนาไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  

3 4 1 

จํานวนหลักสตูรท่ีกําลังอยูระหวางการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548  

 18 1 

จํานวนหลักสตูรท่ีพัฒนาไดตามกรอบมาตรฐาน TQF ป พ.ศ.2552  

แลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2554 

  1 

จํานวนหลักสตูรท่ีกําลังอยูระหวางการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน 

TQF ตอเน่ือง ป พ.ศ. 2554 -2555 

      2  

(ปด 1 หลักสูตร) 

17 2 

หลักสตูรท่ีขอเปดใหมตามกรอบมาตรฐาน TQF ปการศึกษา 2555  1 1 
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องคประกอบ 2.3  กระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล 
 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถท้ังดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ

ความสามารถ/ทักษะดานอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญ

ตอการเรียนรูตลอดชีวิต และการดําเนินชีวิต

อยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.3   √     

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

สอดคลองกับหลักการการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูเปน

ศูนยกลาง (Learning Centered Education) 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.3.1   √     

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 

กระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับหลกัการการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education)  
 คณะฯ นําขอมูลตางๆ เชน ขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียน

ของนักศึกษา มากําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิการ

เรียนรู ทุกหลักสตูรของคณะฯ ท่ีเปดสอนมีการศึกษาขอมลูพ้ืนฐานของ

นักศึกษา การนําขอมูลตางๆ ไดแกเกรดเฉลี่ยท่ีจบการศึกษากอนเขาศึกษา

ในหลักสูตร ประสบการณในการฝกงาน/การทํางาน การอบรม  และมีการ

แจงขอมูลดังกลาวแกอาจารยผูสอน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรยีน  

 การจัดการเรยีนการสอนหลายรูปแบบท่ีเนนการเรียนรูเปน

ศูนยกลาง  ไดแก 

1. การอภิปรายโดยใชตัวอยางจากสภาพการณจริงในชุมชน  

2. การฝกทักษะในวิชาปฏิบัติการ 

3. การฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัตงิานจริง 

4. การสอนในหองปฏิบัติการ 

5. การสัมมนากลุมใหนักศึกษาไดฝกทักษะการสรุป การวิเคราะห 

สังเคราะหบนพ้ืนฐานของการใชขอมูล 

6. การดูงานเพ่ือใหนักศึกษาไดเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงและการ

เรียนรูท่ีไดจากหองเรียน 

7. การฝกนําเสนอรายงาน 

ในทุกปการศึกษาทุกหลักสตูรของคณะฯ จัดกิจกรรมเสริมการ

เรียนรู ดวยการจัดฝกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดบัคุณวุฒิ 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (1)   

ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ระดับปริญญาตร ี
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 

ในช้ันปสุดทายเพ่ือสรางการคิดวิเคราะหท่ีเปนระบบ พัฒนาภาวะผูนํา 

สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาคณุธรรมและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพสาธารณสุข ท่ี

ถือเปนสิ่งท่ีคณะฯ ใหความสําคญัท่ีสุด  การออกฝกปฏิบัติภาคสนามใน

ชุมชนจริงท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารยเปนผูให

คําปรึกษาและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ 

สิ่งท่ีนักศึกษาไดรับจากการปฏิบัตนิอกเหนือจากความรู การเรยีนรูจาก

สถานการณจริง และการไดทดลองนําความรูไปใชแลว นักศึกษายังเกิด

ความเขาใจถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญตอไปในการทํางาน 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (1)   

กระบวนการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทแผน ก2 ตองทํา

วิทยานิพนธประกอบการสําเร็จการศึกษา และ แผน ข. ตองทําสารนิพนธ

ประกอบการสําเร็จการศึกษา  

  สําหรับปริญญาเอก ตองทําวิทยานิพนธประกอบการสําเร็จ

การศึกษาพรอมตีพิมพระดับนานาชาติประกอบการสําเร็จการศึกษา 

  นักศึกษาทุกคน มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนท่ี

ปรึกษาการฝกทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพผลงานวิจัยตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกอ.  

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (2)   

ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ปรญิญาโท และ

ปริญญาเอก 

ระดับคณะ  

กระบวนการประเมินผล สอดคลองกบัหลกัการการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning Centered Education)  
 ทุกรายวิชา ท่ีคณะฯ เปดสอน มกีารกําหนดการวิธีการประเมินผล 

ท่ีเนนการเรยีนรูเปนศูนยกลาง  ไวในประมวลการเรียนการสอน  ดังน้ี 

1. การประเมินการมีสวนรวมในช้ันเรยีน 

2. การทํารายงานบุคคล/กลุม 

3. การนําเสนอผลงานวิชาการ 

4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

5. การจัดสอบ  วัดผลตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหดิล 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (3)   

ตัวอยาง  ประมวลรายวิชา ท่ีมีการการกําหนด

วิธีการประมินผลในระดับปรญิญาตรี โท และ

เอก  

กระบวนการประเมินผลระดับปริญญาตรี  

  นักศึกษาทุกคนจะไดรับสมุดบันทึกแผนการศึกษา ซึ่งระบุแผนการ
ศึกษาของนักศึกษา ตั้งแตช้ันปท่ี 1 -4 ใหนักศึกษาบันทึกผลการเรียน และนํา
ติดตัวไวจนสําเร็จการศึกษา ท้ังใชเปนเครื่องมือใหอาจารยท่ีปรึกษาได
ตรวจสอบจากผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละภาค เพ่ือวางแผน/ให
ขอแนะนําในการปรับปรุงวิธีการเรียนแกนักศึกษาตอไป 
เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (4)   
 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (4)   

สมุดติดตามผลการเรียนระดับปรญิญาตร ี
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..11 

กระบวนการประเมินผล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ตองทําการประเมินผลโดยจดัทํา

แบบฟอรมและสมดุบันทึกรายงานความกาวหนา การเรียน การทําสารนิพนธ 

และวิทยานิพนธ  เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษา หรืออาจารยคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ สารนิพนธ ตดิตามความกาวหนาของการเรียน 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (5)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.1 (5)   

แบบบันทึกติดตามการทําวิทยานิพนธ ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.3.2  มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบ 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องค์ประกอบ 2.3.2    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..2 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..22 

การประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบ  
 คณะฯ โดยงานบริหารการศกึษาและกิจการนักศึกษา  

เปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบการตดิตามประเมินผลการประเมิน ดวย

การประสานการดําเนินการประเมนิผลการศึกษา ดําเนินจัดทําการ

วิเคราะห และรายงานผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน โดย

แยกตามระดับคณุวุฒิ  2 วิธี 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (1)   

ข้ันตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการสอน            

ปการศึกษา 2554 

 

 1. ระดับปรญิญาตรี   คณะฯ กําหนดใหนักศึกษาเขา

ประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในระบบการประเมินการ

เรียนการสอน e-Evaluation System  
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ 

ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถเขียนขอเสนอแนะเขาระบบไดโดยตรง   

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (1)   

 

 

 
แผนภาพท่ี 2.2 หนา page โปรแกรมระบบการประเมินการเรียนการสอน e-Evaluation System   

 

         2. ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะฯ ใชระบบการประเมินการ

เรียนการสอนของบัณฑติวิทยาลยั ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/home_th.php  

ในการใหนักศึกษาประเมินรายวิชาและอาจารยผูสอนทุกคนใน

รายวิชาน้ันๆ  เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (2)   

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

 

  

แผนภาพท่ี 2.3 หนา page โปรแกรมระบบการประเมินการเรียนการสอนของบัณฑติวิทยาลยั 

http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/home_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/evaluation_th/login_stu_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/login_chm_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/login_ins_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/login_lec_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/login_fac_th.php�
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Evaluation/login_center_th.php�
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..2 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..22 

   

            บางหลักสูตรมีการประเมินระหวางภาคการศึกษา เพ่ือให

อาจารยและนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนรวมกัน   

 การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน นักศึกษา

มีอิสระในการประเมินตามข้ันตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการ

สอน ในแตละระดับคุณวุฒิ   

 เมื่อภาควิชา/หลักสูตร รับรายงานผลการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนจากงานบริหารการศึกษา   ภาควิชา/หลักสูตร ทําหนาท่ี

วิเคราะหผล และจัดทํารายงานสงใหแลวแตละหลักสูตร/ภาควิชา นํา

ผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของหลกัสูตร /รายวิชาภายในหลักสูตร   และยังใชเปนขอมูลอางอิงใน

การจัดประชุมสัมมนาหลักสูตรประจําป ดวย 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (3)   

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.2 (3)   

สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก ประจําภาค

การศึกษาท่ี 1/2554 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554   

รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน          

แฟมเอกสารอางอิงท่ี 6-8 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.3.3   มีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดาน

การศึกษา (Education Research) เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.3.3   √      

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..3 3  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..3 3  

 ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ สงเสริมใหทุกภาควิชาจดัทําวิจัย

ทางการศึกษา ภายใตงบประมาณเงินรายไดสําหรับพัฒนาภาควิชา โดย

ภาควิชาสามารถเลือกทําโครงการพัฒนาภาควิชาภายใตงบประมาณ 

80,000.00 บาท และโครงการยอย ภายใตโครงการพัฒนาหลักสตูร ระดับ

บัณฑิตศึกษาสูความเปนเลิศ ของฝายการศึกษา ในปงบประมาณ 2555  

           ในการน้ีปงบประมาณ 2555  มีการดําเนินการวิจัยการศึกษา 

จํานวน 4 เรื่อง และมีการดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือของบดําเนินการ 

จํานวน 1 เรื่อง ดังตารางดานลาง  

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.3  (1-4)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.3.3  (1-4)   

แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย

การศึกษา 

 

 ตารางท่ี 2.7 รายชื่อโครงการวิจัยการศึกษา 

 

ลาํดบั ภาควิชา ช่ือเร่ือง งบประมาณ 

1 ชีวสถิต ิ โครงการวิเคราะห์ผลงานการศกึษาและการหาความต้องการ

เนือ้หาหลกัสตูรชีวสถิต ิ

80,000.- 

2 ชีวสถิต ิ โครงการศกึษาตดิตามระยะเวลาการศกึษาของนกัศกึษา

หลกัสตูรบณัฑิตศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สามารถเข้าดูผลการศึกษาวิจยัไดที้ ่

http://www.ph.mahidol.ac.th/MUPHGradTime 

140,000.- 

3 สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ โครงการสรางเสรมิศักยภาพดานการพัฒนาการเรียนการสอน - 

4 อนามยัชมุชน โครงการวิจัยกระบวนการฝกภาคสนาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

ปการศึกษา 2554 

- 

5 อนามยัครอบครัว 

(อยูร่ะหวา่งเสนอขอ

งบดําเนินการ) 

โครงการพัฒนารปูแบบการจดัการเรียนการสอนประสบการณ

ฝกภาคสนามอนามัยครอบครัว 

30,000.- 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 2.  - 26  

 

องคประกอบ 2.4   นักศึกษา  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความพรอม

ดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ 

สังคม และมีความตั้งใจในการเขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.4    √    

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

คํานึงถึงศักยภาพของนักศึกษา และการกระจายโอกาส

ทางการศึกษา 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.4.1    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 

 ทุกหลักสตูรท่ีเปดสอน  มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

เพ่ือวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ กอนวางแผนกําหนดจาํนวนรับนักศึกษาใหม 

ในแตละป  

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (1)   

ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2554 

 

ระบบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะฯ โดยความรับผิดชอบหลักของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. งานบริหารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา รวมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําระเบียบ

การรับนักศึกษา เอกสารสื่อสิ่งพิมพ เชนแผนพับ, โปสเตอร, ปายวายนิว, วีดิ

ทัศน   เ พ่ือใชในการดําเนินงานเผยแพรหลักสูตร ท้ังน้ีคณะฯ มีการ

ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตร ผานชองทางหลัก ดังน้ี  

             1)  รวมกับมหาวิทยาลัยในภาพรวมจัดโครงการ Open House, 

Roadshow, โครงการตลาดอุดมศึกษา เปนตน 

    2)  อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชาเอก  ดําเนินการจัดโครง

ประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร แบบ Roadshow ไปยังโรงเรียน

กลุมเปาหมาย ในจังหวัดตางๆ  โดยในปงบประมาณ 2555 มีการจัด

ประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร แบบ Roadshow รวมกับภาควิชา/

มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ป 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (2)   

   3)  สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาในช้ันปท่ี 2 ดําเนินการจัด

โครงการ เชน โครงการ Health Camp , โครงการพ่ีพบนอง เปนตน  

   4) การเผยแพรทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ admitting 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (2)   

ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี  และภาพถายบันทึกการออก

ประชาสมัพันธหลักสูตร แนะแนวการศึกษา 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 

http://www.mahidol.ac.th/quota2012/ 

http://www.mahidol.ac.th/admission2012/ และ  

www.ph.mahidol.ac.th/edu 

ระบบการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ปการศึกษา 2555 คณะฯ ดําเนินการรับเขานักศึกษาใหมระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ผาน 2 ระบบ คือ 

  1. ระบบโควตา ดําเนินงานโดยคณะฯรวมกับมหาวิทยาลัย รับ

เฉพาะนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ในโรงเรียนท่ีมีความ

ตั้งใจจะเขาศึกษาในหลักสูตรโดยตรง ท้ังน้ีมีการกระจายโอกาสใหกลุมผู

นักเรียนท่ีสนใจเขาศึกษาอยางหลากหลาย โดยแบงเปน  โควตาพ้ืนท่ี  

โควตาความถนัดทางวิชาชีพ โควตาผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ 

โควตาโครงการพัฒนาสาธารณสุขสูทองถ่ิน  โควตาโครงการพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมหนาแนน    

 2. ระบบแอดมิชช่ัน ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร วท.บ. และงานบริหารการศึกษาฯ 

ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการพิจารณาคะแนนผูสมัครสอบขอเขียน ในวิชา

สามัญของแตละโควตาตามลาํดับคะแนนรวม เพ่ือประกาศผลผูมสีิทธิสอบ

สัมภาษณ ตรวจรางกาย และสอบความถนัดทางวิชาชีพ  และดําเนินการจัด

สอบสัมภาษณ ท้ังในระบบโควตา และระบบแอดมิชช่ันกลาง   

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (3)   

ระเบียบการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี 

หลักสตูร วท.บ. ปการศึกษา 2555 

 

ตารางท่ี 2.8  ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2555 

ประเภทการรับเขาศึกษา จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

1. รับผานระบบ Central 

Admission 

 PH70/OH40 * สกอ.ไมไดสงขอมลู                 PH 71/OH31 

2. ระบบโควตา  PH70/OH21 

 

PH1578/OH235 PH54/OH14 

* PH =หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสขุศาสตร) 

  70 = จํานวนนักศึกษาท่ีรับของหลักสตูร 70 คน 

 OH = หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 

  40 = จํานวนนักศึกษาท่ีรับของหลักสตูร 40 คน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 

  

ระบบการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ

ในการจัดทําสื่อเผยแพรหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพในสวนกลาง 

รวมออกเผยแพรประชาสัมพันธกับบัณฑิตวิทยาลัยตามกิจกรรม  และ

สถานท่ีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดท้ังในรูปแบบ Open house และ         

Roadshow   อีกท้ังคณะฯ ยังดําเนินการเผยแพรหลักสูตรทางเว็บไซต

รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีชองทาง www.grad.mahidol.ac.th/ และ 

www.ph.mahidol.ac.th/edu   และแตละหลักสูตรยังไดจัดทําเอกสารสื่อ

สิ่งพิมพ เพ่ือประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรอีกดวย 

 ระดับบัณฑติศึกษา  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php 

และทุกหลักสูตรจัดสอบคัดเลือก  โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทํา

หนาท่ีดําเนินการ และกําหนดกระบวนการสอบคัดเลือก วิธีการพิจารณา

และตดัสินคัดเลือก   

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (4)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.1 (4)   

ระเบียบการรับเขานักศึกษาใหม ระดับบัณฑิต 

ศึกษา ปการศึกษา 2555 

ตารางท่ี 2.9  ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปการศึกษา 2554  

หลักสูตร สม. จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

1. หลักสูตรไทย 20 20 11 

2. หลักสูตรนานาชาติ               43 84 47 

หลักสูตร วทม. จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

3. สาขาชีวสถิติ 5 11 6 

4. สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 25 19 9 

5. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  20 48 17 

6. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ภาคพิเศษ) 

20 54 13 

 

7. สาขาสุขภิบาลส่ิงแวดลอม 12 34 13 

8. สาขาสนเทศศาสตรทางสุขภาพ งดรับนักศึกษา                 -                  - 

หลักสูตร วทม. (สศ) จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

9. สาขาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 30 59 27 

10. สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 10 12 8 

11. สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

(ภาคพิเศษ) 

งดรับนักศึกษา   

12. หลักสูตรวท.ม.(สศ) 6 สาขาวิชาเอก 

(ภาคปกติ) 

60 50 27 

http://www.grad.mahidol.ac.th/�
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11 
12.1 สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล 10 4 0 

12.2 สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 5 9 6 

12.3  สาขาวิชาเอกกฏหมายการแพทย 10 0 0 

12.4  สาขาวิชาเอก โภชนาวิทยา 10 27 13 

12.5  สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว 20 4 3 

12.6  สาขาวิชาเอกพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน 

5 6 5 

หลักสูตร วทม. (สศ) จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

13. หลักสูตรวท.ม.(สศ)   6 สาขาวิชาเอก 

(ภาคพิเศษ) 

79 102 65 

13.1 สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล 

(ภาคพิเศษ) 

15 20 13 

13.2 สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข

(ภาคพิเศษ) 

25 47 22 

13.3 สาขาวิชาเอกกฏหมายการแพทย 

(ภาคพิเศษ) 

19 17 15 

13.4 สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว 

(ภาคพิเศษ) 

20 18 15 

หลักสูตร พย.ม. จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

14. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 15 15 11 

15. สาขาเวชปฏิบิตชุมชน(พิเศษ) 20 52 30 

ปริญญาเอก    

ตารางท่ี 2.10 ผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ปการศึกษา 2555  

หลักสูตร  จํานวนประกาศรับ (คน) จํานวนผูสมัคร (คน) จํานวนรับเขาศึกษา (คน) 

16.หลักสูตร ส.ด. (นานาชาติ) 26 53 18 

16.1 สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 5 19 5 

16.2  สาขาวิชาเอกโภชนการสาธารณสุข 5 6 3 

16.3 สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 3 5 2 

16.4 สาขาวิชาเอกปรสิตและกีฏวิทยา 3 1 1 

16.5 สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด 5 11 5 

16.6 สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรม

 ศาสตร 

5 11 2 

17. หลักสูตรปร.ด.สาขาจุลชีววิทยา

 สาธารณสุข (นานาชาติ) 

5 2 2 

18. หลักสูตรปร.ด.สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

 (นานาชาติ) 

3 1 0 

19. หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภยั (นานาชาติ) 

2 3 3 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาดานความรู  ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม  [ระบบและ

กลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.4.2    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

 โดยความรับผิดชอบหลักของ คณะกรรมการกิจการนักศกึษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร  หนวยกิจการนักศึกษา งานบริหารการศึกษาและ

กิจการนักศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสงเสริมผลการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากการเรยีนการสอนในหลักสตูร เชน โครงการ

บัณฑิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการบรรพชาภาคฤดรูอน โครงการเรียน

ภาษาตางประเทศ ฯลฯ    

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(1)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(1)   

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา                   

ปีการศกึษา  2554 

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ระดับคณะ 

 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ดาํเนินงานตามข้ันตอน คือ ประชุม

วางแผนงาน การเขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณคาใชจาย 

การบริหารโครงการ การดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว และมีการประเมินผล 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมตอไป  

           ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555   จัดกิจกรรมสงเสริมผล

การเรยีนรู เพ่ือพัฒนานักศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 47 โครงการ  แยกประเภทการ

จัดกิจกรรม ไดดังน้ี 

ตารางท่ี 2.11 จํานวนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม จํานวนโครงการ 

1. วิชาการและพัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ  35 

(คณะ10 +  

ภาควิชา25) 

2. กีฬาและสงเสริมสุขภาพ   4 

3. บําเพ็ญประโยชนบริการสูชุมชนสาธารณะ   1 

4. จริยธรรมคณุธรรม/สงเสริมศลิปวัฒนธรรม   5 

5. นันทนาการและความสามัคค ี 2 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(2)  ดังรายละเอียด 

เอกสารหมายเลข PH. 2.4.2(2)   

สรุปจํานวนโครงการ ประจําปงบประมาณ 

2555 (อางอิง ตนฉบับเอกสารโครงการกิจกรรม

นักศึกษาคณะฯ แฟมอางอิงท่ี 9-10) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

 

ตารางท่ี 2.12  ผลการดาํเนินการการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษา  ระดับคณะฯ ในปงบประมาณ 2555  

ชื่อโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ   จํานวน 10 โครงการ 

1.1 โครงการสัปดาหวิชาการ  

       เมื่อวันท่ี 12-14 ต.ค 2554 

แหลงงบประมาณสโมสรนักศึกษา  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 89 คน 

ใชงบประมาณ  15,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ82.3  

1.2 โครงการเขารับราชการฯ                                                    

เมื่อวันท่ี 5 ต.ค 2554 

แหลงงบประมาณ คณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 118  คน 

ใชงบประมาณ  6,365  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 90.1 

1.3 โครงการเทคนิคการเขียนresume                                                  

เมื่อวันท่ี 7 ต.ค 2554 

แหลงงบประมาณคณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 59 คน 

ใชงบประมาณ  6,232  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 94.6  

1.4 โครงการเตรยีมความพรอมสูตลาด                                                 

เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2555 

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 56 คน 

ใชงบประมาณ  6,195  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 82.5 

1.5 โครงการระบบบริหารธนาคาร 

รีไซเคิลและการคัดแยกขยะ                                    

เมื่อวันท่ี 5 ต.ค 2554 

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน 

ใชงบประมาณ 3815.50 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 92.5 

1.6 โครงการคายยุวชนสาธารณสุข 

20-22 ม.ค 2555 

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 560 คน 

ใชงบประมาณ 100,000 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 95.1 

1.7 โครงการดานการปองกันโรคเอดส

ในสถานศึกษา 21 ม.ค  2555  

แหลงงบประมาณกรมควบคุมโรค  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน 

ใชงบประมาณ 10,000 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 90 

1.8 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

วันท่ี 26 มี.ค 2555  

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 175 คน 

ใชงบประมาณ 25,355 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 91.5 

1.9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา                                             

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน  2555 

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 452  คน 

ใชงบประมาณ  33,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 94.5 

1.10 โครงการสัมมนาแกนนํานักศึกษา                                             

เมื่อวันท่ี 5-7 พ.ค 2555 

แหลงงบประมาณคณะสาธารณสุขศาตร  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 75  คน 

ใชงบประมาณ  55,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 92.3 
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ชื่อโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

2. กีฬา และสงเสริมสุขภาพ  จํานวน  4 โครงการ 

 2.1 โครงการรวมพลคนรักษสุขภาพ 

       เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2555 

แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 52 คน 

ใชงบประมาณ  2,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 93.1 

2.2 โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 

      เมื่อ ม.ค-กย.2555 

แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย 

ผู เขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน/

สัปดาห 

ใชงบประมาณ  22,000 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 92.5 

2.3 โครงการแขงขันกีฬาสาธารณสุข 

     สัมพันธครั้งท่ี 29  

     เมื่อ 27-28 ต.ค 2555 

แหลงงบประมาณคณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน 

ใชงบประมาณ  9,880  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 82.5 

2.4 โครงการ Free Excheck 

      เมื่อ 5 ก.ย 2555 

แหลงงบประมาณภาควิชาสุขศึกษา 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 คน 

ใชงบประมาณ  8,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 94 

3. ดานบําเพ็ญประโยชนบริการสูชุมชนสาธารณะ  จํานวน    1  โครงการ 

3.1 โครงการเด็กไทยหัวใจรักษโลก 

 เมื่อ 15 ม.ค 2555 

แหลงงบประมาณคณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 410  คน 

ใชงบประมาณ  4,350  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 94 

4. จริยธรรม คุณธรรม /สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 5  โครงการ 

4.1 โครงการดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ 

  และพิธีครอบครูให บุคลากรและ

นักศึกษา  

 เมื่อ 8 ก.ย 2554 

แหลงงบประมาณ คณะและมหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 110  คน 

ใชงบประมาณ  45,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 95  

4.2 โครงการลูกราชพฤกษรวมใจรักษา

ระเบียบวินัยการแตงกาย 

  เมื่อ 1 ก.พ-31 ม.ีค 2555  

แหลงงบประมาณมหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 385  คน 

ใชงบประมาณ  12,800  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 84 

4.3 โครงการปฏิบัติธรรมเตรียมความ

พรอม 

 เมื่อ 1-3 ม.ิย 2555 

แหลงงบประมาณ คณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน 

ใชงบประมาณ  57,371  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 88.75  

4.4 โครงการวันไหวครู “ราชพฤกษนอม
รําลึกบูชาครู”   

 เมื่อ 21 ม.ิย 2555 

แหลงงบประมาณคณะ 
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 415  คน 
ใชงบประมาณ  20,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมรอยละ 89.5  

4 .5  โ ค ร งก า ร ส าน สั ม พัน ธ สี่ ภ า ค            

งามวิลาศสูอาเซียน  

แหลงงบประมาณคณะและมหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน 

ใชงบประมาณ 60,800 

 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 90.5 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

ชื่อโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

5. ดานนันทนาการ/ความสามัคคี  จํานวน  2   โครงการ 

5.1 โครงการรักแรกพบสาสุข 

 เมื่อ 4 มิ.ย 2555 

แหลงงบประมาณคณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 205 คน 

ใชงบประมาณ  33,458.67 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 79 

5.2 โครงการรับขวัญราชพฤกษชอใหม  

 เมื่อวันท่ี 1 ก.ย 2555 

แหลงงบประมาณคณะ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 471 คน 

ใชงบประมาณ  36189.46  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 91  

ตารางท่ี 2.13  ผลการดําเนินการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษา ระดับภาควิชา/หลักสูตร ใน

ปงบประมาณ 2555 

ชื่อโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ    

   1.1 ภาควิชาอนามัยชุมชน  จํานวน 3 โครงการ 

1.1.1 โครงการพัฒนาการเรยีนการ

สอนรายวิชา ท่ีจัดสอนเปน

ภาษาอังกฤษ  

เมื่อวันท่ี1 เม.ย.-31ส.ค. 2555 

แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน 

ใชงบประมาณ  19,893  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 81.21  

1.1.2 โครงการพัฒนาเครือขายการฝก

ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนในเขต

เมือง  

  เมื่อวันท่ี 1 มี.ค.-30 ก.ย.2555 

แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน 

ใชงบประมาณ  19,732  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.1.3 โครงการเสริมสรางและพัฒนา

สมรรถนะนักอนามัยชุมชน 

  เมื่อวันท่ี 1 เม.ย. -31 ส.ค. 2555 

แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 77 คน 

ใชงบประมาณ  14,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 86.4  

  1.2 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร   จํานวน 4 โครงการ 

1.2.1 โครงการการจดัการเรียนรูเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ/

วิชาชีพของบัณฑิต 

แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน 

ใชงบประมาณ  25,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ -  

1.2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

แบบมีผูสอนหลายคนใน 1 รายวิชา 

แหลงงบประมาณเงินรายไดคณะ  

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 190 คน 

ใชงบประมาณ  20,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ -  

1.2.3 กิจกรรมรณรงคกรุงเทพมหานคร

ปลอดบุหรี ่

แหลงงบประมาณ สนง.อนามัยกทม. 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 12 คน และ

ผูประกอบการรานคาตาง 

ใชงบประมาณ  40,000  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ -  
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ   (ตอ) 

 1.2 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร (ตอ) 

1.2.4 โครงการฝกปฏิบัติการเฉพาะ

สาขาสุขศึกษา หลักสตูรวท.ม. 

(สาธารณสุขศาสตร) ภาคปกติ ณ 

ศูนยบริการสาธารณสุข เขต

ลาดพราว กรุงเท 

แหลงงบประมาณรายไดหลักสูตร 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 8 คน และ

ผูประกอบการรานคาตาง 

ใชงบประมาณ  56,4400  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ -  

 1.3 ภาควิชาจุลชีววิทยา  จํานวน 4 โครงการ 

1.3.1 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียน

การสอน  

  เมื่อ 18 เมษายน 2555 

แหลงงบประมาณรายไดคณะ  

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 40  คน 

งบประมาณ  41,549  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.3.2 โครงการอบรมการทําวิทยานิพนธ

และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร  

  เมื่อวันท่ี 6 กรกฏาคม 2555 

แหลงงบประมาณรายไดภาควิชา 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 30  คน

งบประมาณ  800  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 95.5 

1.3.3 โครงการ Journal club สัปดาห

ละครั้ง  

  ทุกวันพฤหัสบดี ในป 2555 

แหลงงบประมาณรายไดภาควิชา 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 10  คน 

งบประมาณ  800  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.3.4 ศึกษาดูงานท่ีบริษัท CPF จํากัด 

จังหวัดสระบุรี  

  เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 

แหลงงบประมาณรายไดคณะ (PA) 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 30  คน 

งบประมาณ  - บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.4 ภาควิชาโภชนวิทยา  จํานวน 4 โครงการ 

1.4.1 นศ.เขารวมประชุมวิชาการ 

ยุทธการชะลอวัย กินอยางไรใหผิว

สวย สุขภาพดี อายุยืน  

  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

แหลงงบประมาณ ภาควิชา  

ผู เ ข า ร ว ม กิ จก ร รม  จํ า น วน  - ค น 

งบประมาณ  -  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.4.2 นศ.เขารวมประชุมวิชาการ    โภช

นวิทยา คร้ังที่ 12 

  เม่ือวันที2่2-23 พฤษภาคม 2555 

แหลงงบประมาณ ภาควิชา  

ผู เ ข า ร ว ม กิ จก ร รม  จํ า น วน  - ค น 

งบประมาณ  -  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.4.3 นศ.เขารวมการประชุมวิชาการ 

TCN 6
th
 เม่ือวันที่ 10-12 กันยายน 

2555ศูนยการประชุมไบเทคบางนา 

แหลงงบประมาณ ภาควิชา  

ผู เ ข า ร ว ม กิ จก ร รม  จํ า น วน  - ค น 

งบประมาณ  -  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.4.4 โครงการการจัดการความรูดานการ

สงเสริมสุขภาพของภาควิชา      

โภชนวิทยา 

แหลงงบประมาณ ภาควิชา  

ผู เ ข า ร ว ม กิ จกร รม  จํ า น วน  - ค น 

งบประมาณ  -  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ   (ตอ) 

   1.5 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  จํานวน 4 โครงการ 

1.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการของนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑติ 

ในสัปดาหท่ี 3 ของทุกเดือน 

กุมภาพันธ-กันยายน 2555 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 20  คน 

งบประมาณ 10,780  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.5.2 โครงการเชิญผูเช่ียวชาญจาก

ตางประเทศนําเสนอและอภิปราย

เก่ียวกับงานวิจัย เมื่อวันท่ี 4 

ตุลาคม 2554 และวันท่ี 20 

มีนาคม 2555 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 50  คน 

งบประมาณ –  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.5.3 โครงการติดตามความกาวหนาใน

การทําวิทยานิพนธนักศึกษา

หลักสตูร วท.ม. (สาธารณสุข

ศาสตร) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม และ 15 

ตุลาคม 2554 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 86  คน 

งบประมาณ 4,575บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.5.4 โครงการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนและตดิตาม

ความกาวหนานักศึกษาหลักสตูร 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ภาค

พิเศษ เมื่อวันท่ี20 สิงหาคม 2554 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 26  คน 

งบประมาณ 2,860บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

   1.6 ภาควิชาระบาดวิทยา  จํานวน 4 โครงการ 

1.6.1 โครงการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

ณ อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ระหวางวันท่ี 28 

เมษายน – 18 พฤษภาคม 2555 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 11  คน 

งบประมาณ -  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.6.2 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบัน

บําราศนราดูร  

  เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 27  คน 

งบประมาณ –  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

1.6.3 โครงการศึกษาดูงาน ณ กรม

ควบคุมโรค  

  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2555 

 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 27  คน 

งบประมาณ –  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

1. พัฒนาศักยภาพ/ความสามารถ   (ตอ) 

1.6.4 โครงการศึกษาดูงาน ณ คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  เมื่อ 27 มีนาคม 2555 

แหลงงบประมาณ รายไดหลักสูตร 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 11  คน 

งบประมาณ –  บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ - 

   1.7 ภาควิชาอนามัยครอบครัว   จํานวน 1 โครงการ 

1.7.1 โครงการประชุมวิชาการอนามัย

ครอบครัวแหงชาติ ครั้งท่ี 7 เมื่อ

วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2555 

แหลงงบประมาณ - 

ผู เขารวมกิจกรรม จํานวน 317 คน 

งบประมาณ 391,317 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 80 

   1.8 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   จํานวน 1 โครงการ 

1.8.1 โครงการพัฒนาเครือขายศษิยเกา 

เพ่ือสรางความเขมแข็งในการ

บริหารงานสาธารณสุข 

แหลงงบประมาณ รายไดคณะ 

ผู เ ข าร วมกิจกรรม จํ านวน 44  คน 

งบประมาณ 80,000 บาท 

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมรอยละ 100 
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องคประกอบ 2.5   ปจจัยเกื้อหนุน  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความพรอม

ดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ 

สังคม และมีความตั้งใจในการเขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.5   √     

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

คนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.5.1    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 
  คณะฯ มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองคณบดี 
รับผิดชอบหลักจัดทําแผนการจัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน ดวย
การนําความตองการของผูใช นํามาประมวลและวิเคราะห เพ่ือวางแผนการ
จัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (1)   

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คณะ

สาธารณสุขศาสตร ป 2555 

  การดําเนินงานจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน  

คณะฯ ทบทวนและพิจารณาตามความตองการของนักศึกษาและอาจารย 

จากรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และรายงานผล

การประเมินวาจาของนักศึกษา ตอความพึงพอใจในปจจัยเก้ือหนุนดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพิจารณาจาก

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอนโดยตรง   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (2)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.1 (2)   

ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน 

   
  ปงบประมาณ 2555  คณะฯ มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 7 โครงการ  และสรุปในตาราง 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..11 

ตารางท่ี 2.14  สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ 2555 

ชื่อโครงการ ผลการดําเนินการ 

1) โครงการสรางคอรสแวรการเรียนการ

สอน ผานสื่ออิเลคทรอนิคส  

 (E-learning) 

 มีการจัดทําคอรสแวร จํานวน 7 รายวิชา  

2) โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือการใชพ้ืนท่ี

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ  เ พ่ือการ

บริการวิชาการฯ 

 

 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 15 เครื่อง ณ อาคาร 7 ช้ัน 5 เพ่ือเพ่ิม

หองเรียนสําหรับนักศึกษา  

 ติดตั้งเครื่อง LCD Projector จํานวน 5 เครื่อง 

ณ หองเรียนอาคาร 7 ช้ัน 5 และอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ 

3) โครงการปรับปรุงสัญญาณเครือขาย

ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร  

 ปรับปรุงสญัญาณเครือขาย LAN ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร 

ประกอบดวย อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 7 จํานวน 220 จุด  เพ่ือให

เจาหนาท่ีและอาจารยคนควาขอมลู 

4) โครงการเพ่ิมเติมจํานวนจดุ WIFI ภายใน

คณะสาธารณสุขศาสตร   

เดินสายสญัญาณ WIFI อาคาร 1 ช้ัน 1 จํานวน 2 จุด อาคาร 1 ช้ัน 2 จํานวน 2 

จุด อาคาร 1 ช้ัน 5 จํานวน 1 จุด อาคาร 1 ช้ัน 9 จํานวน 1 จุด และอาคาร 7 

ช้ัน 5 จํานวน 1 จุด เพ่ือบริหารนักศึกษาภายในคณะ 

 

 
 นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถใชฐานขอมูลมี่มหาวิทยาลัยมหิดลเปน
สมาชิกไดโดยใช account ของนักศึกษา เชน OVID, Wiley Interscience, 
ScienceDirect  รวมท้ังระบบการลงทะเบียน  การประเมินผลรายวิชา และ
การประเมินผลผูสอน ท้ังระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.5.2 มีการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูใหทันสมัย 

หลากหลาย และเพียงพอตามความตองการของ

ผูใชบริการ [หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอม (สกอ. 2.5)]  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.5.2   √     

         

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตตามมาตรฐานคุณภาพขอรฐานคุณภาพขอ  22..55..22 
   นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเขาใชบริการหองสมุด 
ของสํานักหอสมุดท่ีมหาวิทยาลัยบริหารจัดการ ซึ่งมีสถานท่ีตั้งอยูภายในวิทยา
เขตราชวิถี   อาคาร7 ช้ัน 6-7  โดยมีการเปดบริการทุกวัน นอกจากน้ัน
นักศึกษายังสามารถสืบคนขอมูล จากระบบสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต  ใน
พ้ืนท่ีท้ังสวนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และพ้ืนท่ีพักผอนเชน หองพัก
นักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  หองอาหาร     
  เน่ืองจากคณะฯ ดําเนินการติดตั้งสัญญาณเครือขายไวโดยรอบ   
ท้ังน้ียังเปดใหบริการคอมพิวเตอร ในหองเรียนขนาดความจุ 100 คน และ
ขนาด 10-15 คน ในสวนกลางอีก จํานวน 5 หอง และในแตละภาควิชาท่ี
นักศึกษาอยูก็มีการจัดใหบริการคอมพิวเตอร และหองสมุดยอยเฉพาะ
สาขาวิชา เพ่ือการสืบคนขอมูลดวย  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (1)   

รูปภาพ หองสมดุ หองคอมพิวเตอร หองอาหาร 

มุมพักผอนของนักศึกษา 

  การประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการเรียนการ

สอน เชน ความเหมาะสมของสถานท่ีเรียน สถานท่ีพักผอน  ความเพียงพอ

ดานทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย ซึ่งงานบริหาร

การศึกษาและกิจการนักศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ การใหบริการแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอในภาพรวม  อยูในระดับดี  

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.2 (2)   

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการ

บริหารจดัการทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ วัสดุ อุปกรณ และ

สถานท่ี เพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.5.3    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 
เอกสเอกสารอางอิงประกอบรายงานารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 
  คณะฯ วางแผนการจัดสื่อ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับการเรียน
การสอน/การจัดการศึกษา ดวยการจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือจัดหาสื่อ อุปกรณ
การเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปการศึกษา  
  นอกจากน้ันภาควิชา/หลักสูตร  สามารถขอเสนอจัดซื้อสื่อ /
อุปกรณ ท้ังในสวนของหองเรียนบรรยาย หองเรียนปฏิบัติการและหองเรียน
ไดตามความตองการอยางเหมาะสม  

 ทุกภาคการศึกษา  งานบรหิารการศึกษาฯ ดาํเนินงานบริหาร

จัดการ สื่อ วัสด ุ อุปกรณ และสถานท่ี เพ่ือการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยการสาํรวจสถานท่ีของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ

สื่อ โตะ เกาอ้ีในช้ันเรยีน แสงสวาง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเรียนการ

สอน  และนําเสนอรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอสื่อ

การสอน สถานท่ี ฯลฯ ใหฝายบรหิารรับทราบ  เพ่ือวางแผนจัดงบประมาณ 

และดําเนินการปรับปรุงเตรียมความพรอมในการจดัการเรียนการสอนกอน

การเปดเรียนทุกปการศึกษา  

 คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  

เครื่องถายทอดสญัญาณฯ  เครื่องฉายภาพแผนทึบ  เครื่องเสียง  เพียงพอตอ

การสนับสนุนการจดัการศึกษา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (1)   

       รายงานการใชหองเรียน และสื่อ อุปกรณ

ในการจัดการเรียนการสอน ประจาํปการศึกษา 

2554  

  การประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษา

ความตองการของผูใช   อยูในระดับดี.   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (2)   

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอสื่อการสอน สื่ออุปกรณการสอน

และการบริหารจัดการสื่อ และอุปกรณ 

 

ในปการศึกษา 2555 คณะจัดสื่อ อุปกรณ และสถานท่ีสําหรับการ

เรียนการสอน/การจดัการศึกษา ดงัน้ี  

1) โครงการจัดหาครุภณัฑเพ่ือการใชพ้ืนท่ีอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ 

เพ่ือการบริการวิชาการและเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 1,125,000 บาท 

ประกอบดวย ครุภณัฑคอมพิวเตอรจํานวน 45 เครื่อง ติดตั้งใชงาน อาคาร 7 

ช้ัน 4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (3)   

รายงานการจดัหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ และการ

พัฒนาสถานท่ีสําหรับการจดัการเรียนการสอน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 
เอกสเอกสารอางอิงประกอบรายงานารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33 

2) โครงการ จัดหาครภุัณฑเพ่ือการใชพ้ืนท่ีอาคารสาธารณสุข

วิศิษฏ ดําเนินการจดัหาครุภณัฑเพ่ือการเรยีนการสอนอาคาร 7 ช้ัน 5 

ทดแทนครุภณัฑสาํนักหอสมดุ ในวงเงิน 1,270,000 บาท ดังเอกสารแนบ 

และจัดหาครภุัณฑเพ่ือการใชงานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร ดําเนินการจดัหาครุภณัฑเพ่ือทดแทนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน

อาคารตางๆ ท่ีใหบริการนักศึกษาของคณะ ในวงเงิน 2,800,000 บาท 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.3 (3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 2.  - 42  

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.5.4 มีการสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศและ

นันทนาการ ท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.5.4   √     

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 
เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานระกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 
  คณะฯ สรางสภาพแวดลอม บรรยากาศและนันทนาการ ท่ี
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ดวยการจัด
ประชุมวิชาการตางๆ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในปะเทศ และตางประเทศมา
บรรยายเพ่ือเสริมการเรียนรูท้ังนักศึกษา และคณาจารยอยางตอเน่ือง ดัง
ตาราง   
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (1)  
 
ตารางท่ี 2.15 รายชื่อหัวขอการบรรยายและประชุมวิชาการ 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (1)   

ภาพถายบันทึกการจดัประชุมวิชาการ  และ

นันทนาการ เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของ

นักศึกษา บุคลากร  

ชื่อหัวขอการบรรยาย ชื่อผูทรงคุณวุฒิ-สังกัด-วันท่ีบรรยาย 

1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Let us look 

back upon avian, swine, and 

pandemic influenza-for the 

control of and preparedness for 

those 

ช่ือผูทรงคุณวุฒิ  Prof. Hiroshi Kida, Director 

สังกัด  Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control 

วันท่ีบรรยาย  11 พฤศจิกายน 2554   

2)  การประชุมวิชาการ เรื่อง  

 “นักสาธารณสุข :อดีต ปจจุบัน  

 สูอนาคต” 

 -นายแพทยไพจิตร  วราชิต   

                  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ -นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวิโรจน   

                   อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือผูทรงคุณวุฒิ –นายแพทย ดร.สัมฤทธ์ิ  ศรีธํารงคสวัสดิ์ 

                   ผู อํานวยการสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกัน

สุขภาพไทย (สวปก.) 

ช่ือผูทรงคุณวุฒิ – ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงษ 

                    ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ช่ือผูทรงคุณวุฒิ – นางกรรณิการ  บันเทิงจิตร 

                     รองเลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 วันท่ีบรรยาย  27 เมษายน 2555 

 

3) บรรยายพิเศษ เ ก่ียวกับแนวคิดและ

ทฤษฏีสูกระบวนการวิจัย“Application 

ofNeuro-psycho-behavioral 

research in Public Health” 

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ- Prof. Dr. Jane Adams ,Chair, Department of 
Psychology 

 สังกัด  University of Massachusetts, USA. 
 วันท่ีบรรยาย 20 มีนาคม 2555 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 
เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานระกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44 

ชื่อหัวขอการบรรยาย ชื่อผูทรงคุณวุฒิ-สังกัด-วันท่ีบรรยาย 

4)  ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 

เ ค รื อ ข า ย ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ ๒ เร่ือง“การพัฒนาวิจัย

บัณฑิตศึกษาดานสุขภาพ เพื่อการ

พัฒนาประเทศ”   

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ-ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ 

 สังกัด เลขานุการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 วันท่ีบรรยาย 20 กันยายน 2555 

5)  การประชุมวิชาการยุทธการชะลอวัย 

กินอยางไรใหผิวสวยสุขภาพดี อายุยืน  

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ   ตามท่ีระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ 

 สังกัด 

 วันท่ีบรรยาย เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

6)  การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งท่ี 

12  

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ 

 สังกัด 

 วันท่ีบรรยาย  เมื่อ 22-23 พฤษภาคม 2555 

7)  การประชุมวิชาการ TCN6th   ช่ือผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ 

 สังกัด 

 วันท่ีบรรยาย  เมื่อ 10-12 กันยายน 2555 ณ ไบเทค บางนา 

8)  การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว 

ครั้งท่ี 7  

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ 

 สังกัด 

วันท่ีบรรยาย เมื่อวันท่ี 23-24 สิงหาคม 2555 

9)  โครงการพัฒนาเครือขายศิษยเกา เพ่ือ

สรางความเขมแข็งในการบริหารงาน

สาธารณสุข 

 ช่ือผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีระบุในเอกสารโครงการ/กําหนดการ 

 สังกัด 

 วันท่ีบรรยาย เมื่อวันท่ี 6-8 มิถุนายน 2555 

  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (2)  

กําหนดการโครงการ 

 

 

   

       นอกจากน้ันแลว คณะฯ จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ  การสอนดนตรี

ไทย ใหกับนักศึกษาและบุคลากรคณะฯ  เพ่ือเสริมการเรียนรูดวย 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.4 (3)   

ภาพกิจกรรมการของโครงการนันทนาการ 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.5.5 มีการจัดสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวก การ

ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือท่ีเอ้ือตอการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

[ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร (สกอ. 3.1)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.5.5   √     

         

         

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 
  คณะฯ มีระบบการบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดานการ
รักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ นันทนาการ  รวมท้ังการใหคําปรึกษา
แนะนํา และการใหความชวยเหลือ เชน การใหทุน การหางานใหทํา และ
นักศึกษาสามารถใชสวัสดิการตามท่ีคณะจัดใหโดยผานตามระบบและ
ข้ันตอนตามท่ีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาไดจัดให และมี
บุคลากรท่ีใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการใช 
1) ทุนการศึกษา 
  ทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
           1) ทุนการศึกษา ประกอบไปดวยทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน 76 ทุน  ทุนราชพฤกษ จํานวน 10 ทุน ทุนอาจารย จํานวน 17 ทุน 
ทุนจากภายใน จํานวน 7 ทุน  รวมเปนจํานวน 109 ทุน เปนจํานวนเงิน 
805,500.- บาท  
            2) ทุนฉุกเฉิน สําหรับนักศึกษาท่ีประสบเหตุการณรายแรง ท่ีมี
ผลกระทบตอฐานะทางครอบครัวจนอาจเปนผลเสียตอการศึกษา 
            3) ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สําหรับใหนักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย เปนคาเลาเรียน คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ตลอดจน
คาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา ซึ่ งมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑตามท่ีกองทุนฯ กําหนด 
            สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา มีแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา เชน ทุนAsian-Pacific society of cardiology ทุนWHO ทุน
Myanmar Master of Public Health  ในปการศึกษา 2554 ซึ่งในป
การศึกษา 2554 มีนักศึกษาท่ีไดทุน จํานวน 7 ทุน เปนจํานวนเงินประมาณ 
1,650,000 บาท  และมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย และการไปนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (1)   

แผนผังแสดงข้ันตอนการขอทุนการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ระบบการชวยเหลือนักศึกษากรณีเหตุฉุกเฉิน 
  กรณีนักศึกษามีปญหาฉุกเฉิน  คณะฯ มีการเปดสายดวน ท้ัง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ 
มีการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากผูประสานงานหลักสูตร แตละหลักสูตรท้ัง
เรื่องของความปลอดภัยและการประสานการติดตอหนวยงานอ่ืนๆท่ี
นักศึกษาตองการติดตอ 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (2)   

แผนผังแสดงข้ันตอนระบบการชวยเหลือ

นักศึกษาเมื่อมีปญหาฉุกเฉิน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 

3)  ระบบการใหบริการดานสุขภาพนักศึกษา 

      นักศึกษาสามารถเขารับบริการสุขภาพ  รักษาพยาบาล ควบคูกับสิทธิ

การรักษาพยาบาลท่ีรัฐบาลจัดใหแกประชาชน ไดแก สิทธิประกันสุขภาพ

ถวนหนา สิทธิกรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ในการน้ีมหาวิทยาลัยไดเปด

ใหบริการรักษาพยาบาลโดยหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา จํานวน 8 

หนวยงาน ดังน้ีคือ1) ศาลายา ช้ัน 1 ศูนยการเรียนรูมหิดล  2) รพ.ศิริราช  

3)รพ.รามาธิบดี  4)รพ.เวชศาสตรเขตรอน  5) คณะวิทยาศาสตร ตึก

ชีววิทยา ช้ัน1  6)คณะทันตแพทย  7) คณะเภสัชศาสตร 8) วิทยาเขต

กาญจนบุรี  ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดการใชบริการรักษาพยาบาล ไดจาก 

http://www.orsa.mahidol.ac.th 

  คณะฯ จัดปฐมนิเทศ เพ่ือตอนรับนักศึกษา และช้ีแจงรวมถึง

สอบถามความตองการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก การ

ใหคําปรึกษาและการใหความชวยเหลือท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาระหวางศึกษาอยูท่ีคณะฯ อีกท้ังกอนจบยังมีการจัดปจฉิมนิเทศ 

เพ่ือใหขอเสนอแนะแกนักศึกษาจบ  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (3)   

แผนผังแสดงข้ันตอนการขอรับบรกิารดาน

สุขภาพ ณ หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา 

4) ระบบการใหคําปรึกษาและแนะแนว 

  ทุกหลักสูตรของคณะฯ กําหนดใหจัดอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับ

ดูแลนักศึกษา ท้ังเรื่องการวางแผนการเรียน การใชชีวิต  เพ่ือเปนผูพูดคุย 

สังเกต และรายงานตอคณะกรรมการหลักสูตร แตละหลักสูตร เพ่ือนําไป

พิจารณาหาแนวทางปองกันในอนาคต หรือหาแนวทางชวยเหลือในกรณี

ตางๆ  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (4)  

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (5)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (4)   

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (5)   

แผนผังแสดงข้ันตอนการใหคําปรกึษา แนะแนว

สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

คณะฯ มีการจัดใหบริการการแนะแนวใหคําปรึกษา ในหลายรูปแบบ ดังน้ี 

1) การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท Hotline 24  ช่ัวโมง  จํานวน  2  

หมายเลข  คือ 089-456-9157  และ  081-908-3229 

2) การขอรับคําปรึกษาทาง E-mail หรือ Facebook เพ่ือความ

สะดวกในการรับบริการใหคําปรึกษา 

3) การใหคําปรึกษาโดยผูเช่ียวชาญ (นักจิตวิทยา/จิตแพทย)  

4) การเขาพบ พูดคุยกับนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา   

5) กรณีนักศึกษารองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมจากผูดําเนินธุรกิจ

หอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯ ไดชวยดําเนินการจนลุลวง ประสบ

ความสําเร็จในการรองเรียนกับสํานักงานคุมครองผูบริโภค  
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55 

6) การใหบริการเก่ียวกับการศึกษาวิชาทหาร 

     นักศึกษาชาย ท่ีมีสัญชาติไทย เมื่ออายุ 21 ปบริบูรณจะตองเขารับ

ราชการทหาร ในการน้ีคณะฯ รวมกับกองกิจการนักศึกษามีการจัดบริการ 

กรณีเขาเรียนและฝกวิชาทหาร (รด)  และการใหบริการขอผอนผันเขารับ

การตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหาร 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (6)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.5.5 (6)   

แผนผังแสดงข้ันตอนการขอผอนผนัเขารับ

ราชการทหารและการเขาเรียนและฝกวิชาทหาร 
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องคประกอบ 2.6   บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับ

ของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ

ประยุกตใชความรูในการตอบสนองความตองการ/

แกปญหา/ช้ีนําและพัฒนาสังคม 

 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 2.6   √     

        

 

มาตรฐานคุณมาตรฐานคุณภาพภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

[ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)]    

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.6.1   √     

         

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
   คณะฯ ดําเนินงานติดตามบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา โดยมีระบบ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี  
มีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร รวมกับ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบดําเนินการ  และในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาท่ีวางแผน และ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
หลังสําเร็จการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยติดตามภาวะการไดงานทํา
ของบัณฑิต และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (1-3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (1)   

แผนผังขั้นตอนการติดตามการมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (2)   

แผนผังข้ันตอนการติดตามความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (3)   

แผนผังข้ันตอนการติดตามความพึงพอใจตอการ

จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา 

 

 การติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 (ระยะเวลาการสํารวจ
ระหวางเดือน มกราคม- มีนาคม 2555)  พบวาระดับความพึงพอใจภาพรวม
ดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับมาก คือ 3.51 และระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมดานอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล อยูใน
ระดับดีมาก คือ 3.70 (จากระดับคะแนน 5 ระดับ)  

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (4)   

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (4)   

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตท่ีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
    การติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ระยะเวลาการ
สํารวจระหวางเดือน ธันวาคม- พฤษภาคม 2555) พบวาพบวาระดับความ
พึงพอใจภาพรวมดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับดีมาก คือ 
4 .26  และ ร ะดั บค ว าม พึ งพอ ใจภ าพร วมด า น อั ตลั กษณ บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับดีมาก คือ 4.12 (จากระดับคะแนน 5 ระดับ)  

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (5)   

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ตอการจัดการศึกษาของหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา  ประจําป

การศึกษา 2554  

 

       การติดตามความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 (ระยะเวลาการสํารวจระหวาง
เดือน ธันวาคม- พฤษภาคม 2555) พบวาระดับความพึงพอใจภาพรวมดาน
ความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับดีมาก คือ 4.07และระดับ
ปริญญาตรี2554 (สํารวจเมื่อ18 มีนาคม 2554) พบวาระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมดานความรู ความสามารถในวิชาการ อยูในระดับดี คือ 3.51  
เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (5)   

 

ระดับปริญญาตรี  

   การดําเนินการติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 (3 เดือนหลังสําเร็จ

การศึกษา เก็บขอมูลเมื่อ 2 กรกฏาคม 2555) งานบริหารการศึกษาฯ คณะ

สาธารณสุขศาสตร ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และสงขอมูลใหกองแผนงาน  

มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการบันทึกและวิเคราะหขอมูล พบวา 

1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 174 คน 

ตอบแบบสอบถาม 168 คน  ไดงานทํารอยละ 55.35 ศึกษาตอ

รอยละ 13.09  อยูระหวางรอคําตอบรับจากหนวยงาน และอ่ืนๆ 

รอยละ 31.54   

2. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) 

จํานวน 97 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 85 คน  ไดงานทํา    

รอยละ 94.11  อ่ืน รอยละ 5.88  

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (6)   

รายงานผลการประเมินการมีงานทําของผูสําเรจ็

การศึกษา ระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 

 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

          การดําเนินการตดิตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิตท่ีสําเรจ็

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย สํารวจจากระบบออน

ไลน กอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 พบวา รอยละ 

100 ของบัณฑิต ในระดับบัณฑิตท่ีไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา 1 ป  

 เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (6)   
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11 

 สําหรับคุณภาพบัณฑติ พบวา นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษามีการ

ตีพิมพ หรือเผยแพรผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ระดับ ปริญญาโท 44 เรื่อง 

ปริญญาเอก 14 เรื่อง ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (7)   

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.1 (7)   

สรุปผลงานการตีพิมพวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 

2554 แยกตามคาถวงนํ้าหนัก ระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาเอก 

        ในปพ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร   

มีผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ดังตารางขางลางน้ี 

 

ตารางท่ี 2.16 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

             ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ และเผยแพร  ป พ.ศ. 2554 
ผลลัพธ 

ระดับปริญญาเอก     

ผลลัพธ 

ระดับปริญญาโท 

1.  ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ันจัดอยูใน Q1/Q2 หรือมีการตพิีมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI                                    

(คานํ้าหนัก 1.00) 

15 เรื่อง          - 

2. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารน้ันจัดอยูใน Q3/Q4 หรือมีการตพิีมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือในประกาศ สมศ. (คานํ้าหนัก 0.75) 

- - 

3. ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI               

(คานํ้าหนัก 0.75) 

 31 เรื่อง 

4.  ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ (คานํ้าหนัก 0.25)  18 เรื่อง 

5.  ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (คานํ้าหนัก 

0.75) 

 3 เรื่อง 

6.  ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คานํ้าหนัก 0.5)  47 เรื่อง 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

2.6.2 สรางกลไกเ พ่ือให ศิษยปจจุ บัน บัณฑิต/

ผูสําเร็จการศึกษา/ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนา

สถาบัน  เพ่ือสรางความรัก ความผูกพันอยางตอเนื่อง  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 2.6.2  √      

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..22 

  คณะฯ ดําเนินการเพ่ือใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา/ 

ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน  มีแนวทางและการดําเนินงานสราง

ความสัมพันธตอเน่ืองกับศิษยเกา/บัณฑิตขององคกร โดย 

 

 

1. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญ

ศิษยเกาเปนอาจารยพิเศษในรายวิชาตางๆ และเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม

ในการทําภาคนิพนธของนักศึกษาบางสาขา 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (1) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (1)   

รายช่ือศิษยเกาท่ีไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   

 

 

2. การฝกงานปฏิบัติงานของนักศึกษา มีศิษยเกาเปนผูประสานงาน

ในการสนับสนุนแหลงฝกงาน และศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  ตลอดจนบางครัง้ยังเปนผูดูแลและสอนนักศึกษาในระหวาง

ฝกงานนอกสถานท่ี 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (2)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (2)   

สรุปการออกฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา 

2554 

 

3. เชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษา

ปจจุบันในการกิจกรรม  

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)   

สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ

รวมกับศิษยเกา 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือยกยองและประกาศเกียรตคิุณแกศิษยเกาท่ีไดรับ

การยกยองและประกาศเกียรติคณุ  

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (4)   

รายช่ือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลยกยองและ

ประกาศเกียรตคิุณ 

5. เชิญศิษยเกาเปนวิทยากร งานประชุมวิชาการท่ีคณะฯ  

เอกสาหมายเลข PH. 2.6.2 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 2.6.2 (5)   

โครงการประชุมวิชาการอดีต ปจจุบัน อนาคต 

โครงการประชุมวิชาการยุทธการชะลอวัยฯ 

โครงการประชุมวิชาโภชนวิทยา ครั้งท่ี 12 
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องคประกอบ 2.7   ผลลัพธการจัดการศึกษา  ผลการประเมินผลลัพธ 

หลักการ  ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการพันธกิจดานการศึกษา อาทิ 

ผลลัพธดานการเรียนรูของนักศึกษา ผลลัพธ

ดานการใหความสําคัญตอนักศึกษา ฯลฯ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 2.7   √     

        

 
ผลลัพธ 

ดาน/

ผลลัพธ 
รายการผลลัพธ 

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

ดานการศึกษา  

2. สัมฤทธิผลดานการศึกษา  

 1. ผลลัพธดานการเรียนรู 2.67 

1.  อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

รอบเวลาท่ีกําหนด   

  √     

 2.  อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาท่ี

กําหนด (ภายใน 3 ป) 

   √    

 3.  อัตราการสําเร็จการศึกษาของ บัณฑิตปริญญาเอกในเวลาท่ี

กําหนด (ภายใน 5 ป) 

√       

 4. อัตราการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้ง

แรก (สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีไมใชหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต) 

       

 5. อัตราการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา 

(เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

       

 6. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป    (สมศ. 1) 

  √     

 7. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ. 3) 

  √     

 8. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร   (สมศ. 4) 

  √     

 9. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  (สมศ. 16.2)   √     

 10. ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ   √     

 • ผลลัพธท่ีมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student- 

and Stakeholder- focused) 
3.20 

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  √     
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ผลลัพธ 

ดาน/

ผลลัพธ 
รายการผลลัพธ 

ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

 12. ความผูกพันของศิษยเกา   √     

 13. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพ

บัณฑิต  (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี) 

   √    

 14. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพ

บัณฑิต  (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท) 

  √     

 15. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพ

บัณฑิต  (สมศ. 2: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก) 

  √     

คาเฉลี่ย 2.93 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

2.7.1 สัมฤทธิผลดานการศึกษา    

ผลลัพธรายการท่ี 1 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาท่ีกําหนด 

รายงานผลลัพธ  : 

 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามรอบเวลาท่ีกําหนด 

ปการศึกษา เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน นศ 

รับเขา/รุน(คน) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จ 

การศึกษาตามรอบเวลาท่ีกําหนด 
รอยละ 

2552 95% 137 137 100 

2553 95% 178 178 100 

2554 95% 118 116 98.30 

2555 95%    

2556 95%    

2557 95%    
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ผลลัพธรายการท่ี 2 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 3 ป) 

รายงานผลลัพธ  :   

อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 3 ป) 

ปการศึกษา เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน นศ 

จบ(คน) 

นักศึกษาระดับปริญญาโทสําเร็จ 

ในเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 3 ป) 
รอยละ 

2552 N/A 138 - - 

2553 N/A 203 88 (วทม.31 ส.ม.57) 43.34 

2554 40% 179   111 (วท.ม.14 ส.ม.97) 62.01 

2555 45%    

2556 50%    

2557 55%    
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ผลลัพธรายการท่ี 3 : อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 5 ป) 

รายงานผลลัพธ  :   

อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 5 ป) 

ปการศึกษา เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน นศ 

จบ(คน) 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสําเร็จ 

การศึกษาในเวลาท่ีกําหนด  

(ภายใน 5ป) 

รอยละ 

2552 N/A 5 - - 

2553 N/A 7 1 14.28 

2554 20.00 15 2 13.33 

2555 33.33    

2556     

2557     
 

 
 

ผลลัพธรายการท่ี 4 : อัตราการสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก (สําหรับหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี

ไมใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

รายงานผลลัพธ  :  - 

ผลลัพธรายการท่ี 5  :  อัตราการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเม่ือจบการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต) 

รายงานผลลัพธ  :  - 
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ผลลัพธรายการท่ี 6 : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) (ระยะ 3 

เดือนหลังสําเร็จการศึกษา) 

รายงานผลลัพธ :   

 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) (ระยะ 3 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา) 

ปการศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2552 100.00 100.00 

2553 100.00 100.00 

2554 100.00 81.71 

2555 100.00  

2556 100.00  

2557 100.00  
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ผลลัพธรายการท่ี 7: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3) 

รายงานผลลัพธ  :   

คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2554  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด =      179       คน 

2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  = 101.25 

คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิจัย จํานวนผลงาน 

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 18 เรื่อง 

0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 47 เรื่อง 

0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

31 เรื่อง 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15 เรื่อง 

                                                                                          รวมท้ังสิ้น                111  เรื่อง 

   กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี      99 เรื่อง 

คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพงานสรางสรรค* 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

*   องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

= ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  X 100  = 56.53% 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

ปการศึกษา เปาหมาย 
จํานวนผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับ 

ปริญญาโททั้งหมด 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 

ของผลงานท่ีตีพิมพ 

 หรือเผยแพรของผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท   

ผลงานของผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับ 

ปริญญาโทที่ไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 

คารอยละ 
คะแนนตาม 
แกณฑ สมศ. 

2552 N/A 138 - - - - 

2553 4.5 203 51.25 96 เรื่อง 23.77 4.75 

2554 4.75 179 (แผน ข 79 คน) 101.2 99 เรื่อง 36.90 5 

2555 5      

2556 5      

2557 5      
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ผลลัพธรายการท่ี 8 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 4) 

รายงานผลลัพธ   :   

 คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2554 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด =      11  คน 

2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  = 15 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิจยั จํานวนผลงาน 

0.25 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

            - 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.             - 

0.75 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 3 หรือ 

4 (Q3 หรือ Q4)ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 

           3 เร่ือง 

1.00 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลที่ 1 หรือ 

2(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยูในฐานขอมลูสากล ISI หรือ Scopus 

          10 เร่ือง 

รวมทั้งส้ิน          13 เร่ือง 

       

   กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้        

                   คาน้ําหนกั     ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*     

                    0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

                    0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

                    0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

                    0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

                    1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

   *   องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

= ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  X 100  = 100 % 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

ปการศึกษา แปาหมาย 

จํานวนผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกทั้งหมด 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 

ของผลงานที่ตีพิมพ 

 หรือเผยแพรของผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาเอก  

ผลงานของผูสําเร็จ 

การศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกที่ไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 

คารอยละ 
คะแนนตาม 

เกณฑ สมศ. 

2552 N/A 5 5 5 - - 

2553 3 5 5 5 30.00 3 

2554 4 15 100 13 111.36 5 

2555 5      

2556 5      

2557 5      
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ผลลัพธรายการท่ี 9 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) 

รายงานผลลัพธ   :   

ปการศึกษา เปาหมาย 

คาเฉล่ียของคะแนน 

ประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนนตาม 

เกณฑ สมศ. 

2552 N/A - - 

2553 4.00 4.36 4.36 

2554 4.00 4.66 4.66 

2555 4.00   

2556 4.50   

2557 4.50   
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ผลลัพธรายการท่ี 10 : ผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ 

รายงานผลลัพธ   :   

ผลงานเพ่ือการพัฒนาและวิจยัการศึกษาทุกรูปแบบ 

ปการศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (คะแนน) 

2553 - - 

2554 0 =4/153*100 =2.61% = 1.31  

2555    1  

2556 5  

2557 8  

2558 11  
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ผลลัพธรายการท่ี 11 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

รายงานผลลัพธ   :   

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา เปาหมายตามเกณฑ สกอ. ผลการดําเนินงาน 

2552 3.51 4.29 

2553 3.51 4.22 

2554 3.51 4.28 

2555 3.51  

2556 3.51  

2557 3.51  
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ผลลัพธรายการท่ี 12 : ความผูกพันของศิษยเกา 

รายงานผลลัพธ   :   

ปการศึกษา 
จํานวนกิจกรรมท่ีมีศิษยเกาเขารวม 

รอยละ 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2552 3 3 100.00 

2553 3 3 100.00 

2554 5 7 140.00 

2555 10  10 100.00 

2556 10    

2557 10   
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ผลลัพธรายการท่ี 13 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพบัณฑิต  

                                  (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี) 

รายงานผลลัพธ   :   

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอคุณภาพบัณฑิต 

ปการศึกษา เปาหมาย 
จํานวนบัณฑิตท่ี 

ไดรับการประเมินท้ังหมด 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาก 

การประเมินบัณฑิต 

คาเฉลี่ยของคะแนน 

ประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

2552 4.00   4.16 (จาก FIS) 

2553 4.00   4.32 

2554 4.00   4.35 

2555 4.00 อยูระหวางดําเนินการ   

2556 4.00    

2557 4.00    
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ผลลัพธรายการท่ี 14 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพบัณฑิต 

  (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท) 

รายงานผลลัพธ   :   

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอคุณภาพบัณฑิต 

ปการศึกษา เปาหมาย 
จํานวนบัณฑิตท่ี 

ไดรับการประเมินท้ังหมด 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาก 

การประเมินบัณฑิต 

คาเฉลี่ยของคะแนน 

ประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

2552 4.00   4.29 

2553 4.00   4.36 

2554 4.00   4.22 

2555 4.00 อยูระหวางดําเนินการ   

2556 4.00    

2557 4.00    

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 2.  - 67  

 

ผลลัพธรายการท่ี 15 : ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพบัณฑิต  

  (สมศ. 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก) 

รายงานผลลัพธ   :   

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอกตอคุณภาพบัณฑิต 

ปการศึกษา เปาหมาย 
จํานวนบัณฑิตท่ี 

ไดรับการประเมินท้ังหมด 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาก 

การประเมินบัณฑิต 

คาเฉลี่ยของคะแนน 

ประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

2552 4.00   4.24 

2553 4.00   4.37 

2554 4.00   4.47 

2555 4.00 อยูระหวางดําเนินการ   

2556 4.00    

2557 4.00    
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 22  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษามาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา  

สรุปผลดําเนินการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรองคณบดีบริหารการศึกษา      

รองคณบดีบัณฑิตศึกษา และผูชวยคณบดี ดูแลรับผิดชอบรวมกับงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา  โดยมี

คณะกรรมการประจํา คณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับ  เปนกลไกติดตาม กํากับ สนับสนุน และประเมินผล 

 ในปการศึกษา 2554-2555 คณะฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปดังนี้ 

          ระดับปริญญาตรี  จํานวน 2 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100.00  

 สําหรับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 21 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100.00  บัณฑิตระดับปริญญาตรี สามารถจบ

การศึกษาไดภายในวงรอบการจัดการศึกษา 4 ป คิดเปนรอยละ 100.00   สําหรับบัณฑิตปริญญาโทสามารถจบ

การศึกษาภายใน 3 ป รอยละ 70.22  ผลงานตีพิมพท้ังหมด 99 เรื่อง   บัณฑิตปริญญาเอก สามารถจบการศึกษา

ภายใน 5 ป  คิดเปนรอยละ 33.33   ผลงานตีพิมพของบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอกไดคะแนน = 5 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

1. คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมีความสามารถเฉพาะสาขาดานสาธารณสุขท้ังหมดทุกดาน  ท้ัง

ดานระบาดวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตและกีฏวิทยา  ชวีสถิติ บริหารงานสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอม วิศว

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โภชนาการ  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  การ

พยาบาลสาธารณสุข อนามัยครอบครัว และอนามัยชุมชน ทําใหไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา  ทําวิจัย 

และเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ หลายกระทรวง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

กระทรวงอุตสาหกรรม  ดังนั้นคณาจารยจึงสามารถนําความรู และประสบการณมาถายทอดใหนักศึกษา บุคลากร 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยภายในคณะฯ ไดเปนอยางดี 

2. คณะสาธารณสุขศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน  มีแผนงานโครงการพัฒนา 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาปจจัยเอ้ือตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

3. คณะฯ จัดระบบการเรีนรูและประยุกตการนําองคความรูในหองเรียนมาใชสูการปฏิบัติ ดวยการฝก

ปฏิบัติภาคสนามทุกหลักสูตรของคณะฯ อีกท้ังมีการฝกภาคสนามรวมของคณะฯ เพ่ือฝกใหนักศึกษาเปนนัก

สาธารณสุขท่ีแข็งแกรง นําไปสูการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง ตอไปในอนาคต 

จุดออน / แนวทางแกไข 

1. คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรมีภารกิจมากมาย และหลักสูตรท้ังหมด มีจํานวน 26 หลักสูตร ทํา

ใหคณาจารยมีเวลาทําวิจัยคอนขางนอย ดวยมีภาระงานสอนมาก ดังนั้นคณะฯ จึงสงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา

เพ่ือใหคณาจารยไดปฏิบัติการท้ังสองอยางควบคูกัน  เปนการใชเวลาใหเปนประโยชนและนําผลท่ีไดจากการวิจัยมา

ใชปรับปรุงการเรียนการสอน ตอไป 
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2. ในดานกิจการนักศึกษา คณะฯ โดยงานบริหารการศึกษาฯและผูรับผิดชอบนาจะกําหนดแผนพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือใหไดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ใหเปนระบบ พรอมท้ังนําขอมูลนักศึกษาท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานมา

วิเคราะหและทําแผนพัฒนานักศึกษาใหเปนลําดับข้ันในแตละป ใหชัดเจน 

3. คณะฯ นาจะเพ่ิมกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ โดยใช  Website เปนสื่อกลาง โดยจัดตั้งผูรับผิดชอบระบบ

ใหชัดเจน 

4. การรวบรวมขอมูลระดับบัณฑิตศึกษายังจัดระบบไมชัดเจน นาจะตองมีการรวบรวมขอมูลใหเปน

ฐานขอมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้     

 ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการศึกษา คาเฉลี่ย = 2.93 

จําแนกเปน  

 ผลลัพธดานการเรียนรูของนักศึกษา   = 2.67   

 ผลลัพธดานการใหความสําคัญตอนักศึกษา  = 3.20   
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หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมท้ังมีกลไกในการควบคุม

คุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ท่ีไดมาตรฐานสากล

สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

องคประกอบ 3.1  ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีระบบและกลไก ท่ีสงเสริมใหเกิดงานวิจัย/

นวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอ

ประเทศชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 3.1        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัย ซ่ึงตอบสนองตอ

เปาหมาย/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสอดคลอง กับ

ยุทธศาสตรของชาติ  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.1        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 

คณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดนโยบายการวิจัยขององคกร ท่ี

สอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดนโยบาย

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีเนนคุณภาพในระดับสากล  มีการ

สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

ตั้งแตการศึกษาในระดับโมเลกุลจนถึงระดับชุมชน สนับสนุนและผลักดันให

เกิดการรวมกลุมวิจัย และการสรางเครือขายการวิจัย เพ่ือรองรับการปฏิรูป

ระบบวิจัยของประเทศ และการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดย

สรางความรวมมือในการวิจัยสหสาขาภายในคณะ และภายในเครือขาย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการวิจัย

รวมกับนักวิจัยในตางประเทศ  

คณะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร 

พ.ศ.2553-2555  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2552-2555  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

มีรายละเอียดดังน้ี 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางความเขมแข็งของเครือขายงานวิจัยและ

การศึกษาในระดับชาติ และนานาชาติ  ซึ่งมีตัวช้ีวัดตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเปนเลิศ

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (1)   

 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2555-2559 

 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2552-2555  

 แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุข

ศาสตร พ.ศ. 2553-2555 

 

   

                    มาตรฐานคุณภาพด้านการวจิยั มาตรฐานคุณภาพที ่3 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 

ในการวิจัย (Research Excellence)  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ พ.ศ. 2555-2559   

 คณะกําหนดตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยของคณะ คือ  จํานวน

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังหมด ปปฏิทิน 2555 เฉลี่ย 1 เรื่อง/

คน/ป เปนจํานวนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 0.45 

เรื่อง/คน/ป และนานาชาติ 0.55 เรื่อง/คน/ป พ.ศ.2555 พบวา  สัดสวน

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการท้ังหมดตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

เฉลี่ย 0.78 เรื่อง/คน/ป เปนจํานวนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 0.37 เรื่อง/คน/ป และนานาชาต ิ0.41 เรื่อง/คน/ป   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (1)   

  ปงบประมาณ 2555  รองคณบดฝีายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

และคณะกรรมการวิจัยกําหนดแผนงานวิจัยท่ีเปนโครงการตอเนื่อง 

ตอบสนองเปาหมาย/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ 5 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการตามแผนยทุธศาสตร

การวิจัยของคณะ จาํนวน 3,373,000 บาท ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย 

แผนงานพัฒนาบริการวิชาการสูความเปนเลิศ 

1.1  โครงการการเตรียมวารสารสาธารณสุขศาสตร และวารสารนานาชาติออนไลน (Asia 

Journal of Public Health) เขาสูฐานขอมูลสากล จํานวน 343,000 บาท 

แผนงานสรางความเปนเลิศงานวิจัย 

1.2  โครงการปรับระบบสนับสนุนการวจิัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพในวารสารแบบครบวงจร 

จํานวน 2,700,000 บาท 

แผนงานพัฒนาองคความรู 

1.3  โครงการจัดการความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค จํานวน 30,000 บาท 

1.4  โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และหนังสือทางวิชาการ 

จํานวน 200,000 บาท 

แผนงานพัฒนาบุคลากร 

1.5  โครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงวิชาการ จํานวน 100,000 บาท 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (2)   

 ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 1 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 

 

  รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ทําหนาท่ีติดตาม 

ควบคุมกํากับ สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินการวิจัยตามยุทธศาสตร 

โดยคณะกรรมการวิจัยพิจารณาโครงการวิจัยเสนอผานคณะ เพ่ือขอทุนวิจัย

เงินงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 

CMB สําหรับนักวิจัยรุนใหม และดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการวิจัยจากเงินรายไดคณะ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 

เพ่ือรายงานเขาระบบ MUFIS และรายงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.1 (3)   

 ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 3 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.2 มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

[ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(สกอ. 4.1)]  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 3.1.2        

        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 

 คณะ กําหนดโครงสราง หนาท่ี และ มอบหมายคณะกรรมการชุด

ตางๆ เพ่ือวางนโยบาย/แนวทางกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินการงานวิจัยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร  

           1.  คณะกรรมการวิจัย ซึ่งมีอาจารยซึ่งเปนผูแทนจากทุกภาควิชา

เปนกรรมการ 

          2 .   คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ท่ีมี

องคประกอบครบถวนตามนโยบายการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 

2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

   3.  คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยวิจัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  เพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติงานในการมุงสูศูนยความเปน

เลิศทางวิชาการเฉพาะดาน เพ่ือการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติและการสรางนักวิจัยรุนใหม 

           4 .   คณะอนุกรรมการเครือขายการวิจัยสถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ 

           5.  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการท่ีเ ก่ียวของกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือดําเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

 6.  คณะกรรมการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

          7.  กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร ซึ่งเปนวารสาร

ระดับชาติ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มี  Peer 

Reviewer สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานดานการวิจัย 

          8.  กองบรรณาธิการวารสาร Asia Journal of Public Health ซึ่ง

เปน e-journal วารสารระดับนานาชาติ มี Peer Reviewer สําหรับคัดกรอง

ผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานดานการวิจัย 

 9.  กองบรรณาธิการจัดทําวารสารฉบับพิเศษ โดยความรวมมือกับ

วารสารจดหมายเหตุทางแพทย ซึ่งเปนวารสารเทียบเทาระดับนานาชาติ 

        10.  ท่ีปรึกษาประจําคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (1) 
 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 

477/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
วิจัย ลว. 21 ตุลาคม 2553 

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 
475/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 3 
สิงหาคม 2554 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 12/2553 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม 2553 

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 
134/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการ
จั ดการความรู จ ากงานวิ จั ยหรื องาน
สรางสรรค ลว. 9 มีนาคม 2554 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 39/2555 
เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร  ลว. 1 กุมภาพันธ 
2555 

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 
202/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการ
วารสาร Asia Journal of Public Health  
ลว. 20 เมษายน 2555 

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 
368/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการ
จัดทําวารสารฉบับพิเศษ ลว. 17 
กรกฎาคม 2555 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 480/2553 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคลินิกการวิจัย



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 4 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 

ดังโครงสราง ในแผนภาพ  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (1)    

และคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ลว. 21 ตุลาคม 2553 

แผนภาพท่ี 3.1 โครงสรางการบริหารงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสรางการบริหารงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

วารสาร Asia 

Journal of Public 

Health 

คณบด ี

ผูแทนภาควิชาตางๆ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย และชมรม Research Club 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดฝีายวิจัยและ

นวัตกรรมการศึกษา 

งานวิจัยและ

วิชาการ 

จัดปจจัยเอ้ือ 

ประสานงานเปน

ผูชวยเลขาทุก

กรรมการ 

จัดทําฐานขอมูลการวิจัย 

จัดทํา CV  

กองบรรณาธิการ

วารสารสาธารณสุข

ศาสตร 

คณะกรรมการวิจยั 

แผน/โครงการ 

- ทุนวิจัย CMB 

- ทุนรวมกลุมวิจัย 

- ทุนการตีพิมพ 

- ทุนการนําเสนอ

ผลงาน 

- ทุนวิจัย

การศึกษา/R2R 

- co-funding 

ตดิตาม ประเมินผล 

คณะอนุกรรม 

การกลั่นกรอง

โครงการที่

เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 

คณะกรรมการ  

การจัดการ

ความรูจาก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

คณะกรรมการ

เสริมสรางการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา 

ตํารา  

คณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรม

การวิจยัในมนุษย 

คณะกรรมการบริหาร

โครงการศูนยวิจัยเพ่ือ

มุงสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

กองบรรณาธิการ

จัดทําวารสารฉบับ

พิเศษ  

(Journal of the Medical 

Association of Thailand) 

(EnvironmentAsia) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 5 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22 

 นอกจากคณะกรรมการดังกลาว คณะ มีคณะกรรมการชุดอ่ืน 

สนับสนุนการวิจัย เชน   

 คณะกรรมการเสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และ

หนังสือทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย บุคลากรเขียนตํารา

และ หนังสือวิชาการจากผลงานวิจัยของอาจารย   

 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ และ

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองผลงานวิชาการ  

ซึ่งมีสวนชวยใหการสนับสนุนการวิจัยใหเกิดการวิจัยแบบครบวงจร   

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (2)    

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.2 (2)  

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 

479/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

เสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

ตํารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21 

ตุลาคม 2553 

 คํ า สั่ ง ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร  ท่ี 

493/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 

และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน

วิชาการ ลว. 22 ตุลาคม 2553 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 6 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.3 มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัย

เกื้อหนุนในการทําวิจัย  เพ่ือผลิตนักวิจัยรุนใหม   และ

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 3.1.3        

        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรเอกสารอางอิงประกอบรายงานายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 

            คณะสาธารณสุขศาสตรจัดทําแผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัย

เก้ือหนุนแกงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต และ R2R (P) โดยจัดสรร

งบประมาณจากเงินรายไดของคณะสาธารณสุขศาสตร และจากรายได

เงินกองทุน China Medical Board (CMB) เพ่ือสนับสนุนการวิจัยแบบครบ

วงจรสําหรับบุคลากรภายในคณะเพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะของผูวิจัย 

ในปงบประมาณ 2555 คณะไดเพ่ิมงบประมาณเปนปละ 3,373,000 บาท 

บาท โดยแบงสัดสวนการสนับสนุนการวิจัย เปนทุนสนับสนุน 6 ประเภท 

รวมงบประมาณไมเกิน 2,500,000 บาท ดังน้ี 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB สําหรบัอาจารยใหม/สําหรับอาจารย

ท่ัวไป (800,000) 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R/การวิจยัการศึกษา (100,000)  

3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจยัในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ (400,000)  

4. ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (400,000)  

5. ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

และวิจัย (600,000)  

6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ 

(200,000) 

 นอกจากน้ีคณะจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรดานการ

วิจัยและวิชาการ และจัดทําวารสารฉบับพิเศษปละ 873,000 บาท  

  รูปแบบและจํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดท่ีองคกร

จัดสรรและแหลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต และ 

R2R ในปงบประมาณ 2555 คณะไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

งบประมาณแผนดิน จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 5,600,000 บาท 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (1) 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน

อุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China    

Medical Board พ.ศ. 2554 

 บันทึกขอความแจงอนุมัติโครงการวิจัยท่ี

ไ ด รั บ ทุ น อุ ด ห นุ น กา ร วิ จั ย จ า ก เ งิ น

งบประมาณแผนดิน ประจําป 2555 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน

อุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ .ศ. 

2555 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน

อุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 

2555   

 ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุม

วิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

และวิจัย พ.ศ. 2551 

 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุน

สนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง

วิชาการ พ.ศ. 2551 

 รายงานสรุปผลการสนับสนุนทุนอุดหนุน 

และทุนสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 

2555 

 รายงานสรุปทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

2555 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 7 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรเอกสารอางอิงประกอบรายงานายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 

ตารางท่ี 3.1 รายงานผลลัพธท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ 

แผนดิน  

ชื่อโครงการวิจัย/หัวหนาโครงการ 
งบประมาณที่

ไดรับ 

1. การศึกษาการถายเทคารบอนในการใชพืชพลังงานของ

ประเทศไทย (ผศ.จงจินต  ผลประเสริฐ)                                           

1,700,000 บาท 

2. วิทยาการระบาดระดับโมเลกุลของไวรัสกอโรคผาน

ทางเดินอาหารในหอยกาบคู (รศ.ลีรา กิตติกูล)   

900,000 บาท 

3. การประยุกตการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกตการปฏิบัติสมาธิ 

SKT1-SKT7 กับโรคเร้ือรัง และผูปวยระยะสุดทาย) (รศ.

สมพร กนัทรดุษฏี เตรียมชัยศรี)      

3,000,000 บาท 

                             รวมเปนเงิน                               5,600,000 บาท 

 

ตารางท่ี 3.2 รายงานผลลัพธท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะ

สาธารณสุขศาสตร  

ประเภททุน 
งบประมาณที่

ไดรับ 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน CMB   - 

2. ทุนอุดหนุนการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทาง

วิชาการและวิจัย จํานวน 3 ทุน 

600,000 บาท 

3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ จํานวน 11 ทุน 

114,431 บาท 

4. ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ จํานวน 2 ทุน 

60,000 บาท 

5. ทุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ  - 

                             รวมเปนเงิน                               774,431 บาท 

 

ตารางท่ี 3.3 รายงานผลลัพธดานทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงทุนภายนอก 

(ในประเทศ) 

ประเภททุน งบประมาณที่ไดรับ 

1. หนวยงานรัฐในประเทศ จํานวน 9 โครงการ 2,242,000 บาท 

2. ภาคเอกชนในประเทศ จํานวน 1 โครงการ 86,000 บาท 

                             รวมเปนเงิน                               2,328,000 บาท 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรเอกสารอางอิงประกอบรายงานายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33 

ตารางท่ี 3.4 รายงานผลลัพธดานทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงทุนภายนอก 

(ตางประเทศ) 

ประเภททุน งบประมาณที่ไดรับ 

1. หนวยงานรัฐตางประเทศ จํานวน 3 โครงการ 1,542,098.20 บาท 

2. ภาคเอกชนตางประเทศ  - 

                             รวมเปนเงิน                               1,542,098.20 บาท 

 

 

            ในภาพรวม คณะรับทุนวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกสถาบันรวม

ท้ังสิ้น 10,070,098.20 บาท จํานวน 19 โครงการ คิดเปนจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก 66,250.65 บาทตออาจารย

ประจําและนักวิจัย (10,070,098.20 บาท/152 คน)  โดยอาจารยและ

นักวิจัยไดรับทุนภายในและภายนอกสถาบัน คิดเปนรอยละ 10.5  

(16 คน x 100/152 คน)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (1)    

สําหรับการพัฒนาบุคลากร คณะมีโครงการบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 วัน ดังนี้ 

1. เรื่อง “แนวทางการสงเสริมการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและการสรางผลงานวิจัยใหมีคุณภาพดีมากเพ่ือ

เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ” วันท่ี 26 เมษายน 2555 9.00-

12.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

2. เรื่อง “เกณฑการเสนอขอและพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” วันท่ี 

26 เมษายน 2555 13.00-16.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

3. เรื่อง “การเขียนเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน เพ่ือเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการ” วันท่ี 30 เมษายน 2555 9.00-12.00 น. 

จํานวน 3 ช่ัวโมง 

4. เรื่อง “เทคนิคการแตงตําราและหนังสือวิชาการใหมีคุณภาพใน

ระดับดีมาก” วันท่ี 30 เมษายน 2555 13.00-16.00 น. จํานวน 3 

ช่ัวโมง 

5. เรื่อง “ตอบคําถามขอสงสัยเก่ียวกับการเสนอขอตําแหนงวิชาการ” 

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 9.00-10.30 น. จํานวน 1.30 ช่ัวโมง 

6. เรื่อง “ฝกปฏิบัติการเขียนแบบคําขอรับการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ (ก.พ.อ.03)” วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 10.45-12.00 น. 

จํานวน 1.15 ช่ัวโมง 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.3 (2) 

• รายงานสรุ ปผลการบรรยาย พิ เ ศษ               

แตละครั้ง 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลงานวิจัยท่ี

เปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการ 

และการสรางงานวิจัย 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.4        
        

 

การดําเนินการการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..44 

 งานวิจัยและวิชาการ ประมวลและรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํา
สารสนเทศงานวิจัยขององคกร (P) และนําข้ึน Website ของงานวิจัยฯ 
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภาพท่ี 3.2 หนา page งานวิจัย  
 
 
และจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของคณะ ไดแก ฐานขอมูลดาน
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพลงวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และจัดเก็บ
ผลงานวิจัยท่ีมีคา Impact Factor / h index / Citation  พัฒนา ปรับปรุง 
เพ่ิมการจัดเก็บขอมูลผลงานตีพิมพของคณาจารยท่ีลงในฐานขอมูล SCOPUS
ตั้งแตป 2000 ถึงปจจุบัน และปรับปรุงคา Citation ทุกๆ 6 เดือน  พรอมท้ัง
เก็บ link abstract ท่ีอยูใน Journal น้ันโดยตรง สามารถคัดกรองขอมูลใน
ดานตางๆ เพ่ือใหรายงานผลขอมูลในมิติตางๆ ไดมากข้ึน 
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (1)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (1) 

 http://www2.ph.mahidol.ac.th/res

earch/thai/  

 http://www2.ph.mahidol.ac.th/resea

rch/thai/Report/publishreport.php 
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การดําเนินการการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..44 

  
              งานวิจัยและวิชาการ จัดระบบการเก็บรวบรวมขอมูลดานการ
วิจัยของคณะดวยการจัดเก็บขอมูลจาก 13 ภาควิชาทุก 3 เดือน  โดยใช
แบบฟอรม RU เปนแบบฟอรมเก็บขอมูลดานการวิจัยซึ่งเดิมมีอยู 8 
แบบฟอรม ในปงบประมาณ 2554 ไดเพ่ิมเติมแบบฟอรมเปน 10 แบบฟอรม 
คือ RU12-D1 ถึง RU12-D8 เพ่ือนําขอมูลดานการวิจัยของอาจารยจากทุก
ภาควิชามาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของคณะ  
เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (2)  

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.4 (2) 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1a

โครงการวิจัย 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1b 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D2 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D3 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D4 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5a 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5b 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D6 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D7 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D8 

  

              การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คณะนําขอมูลมา

ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใหเปน

ประโยชนและสนับสนุนงานวิจัยอยางแทจริง ปรับฐานขอมูลการวิจัย ผลงาน

การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยแบงผลงานการ

ตีพิมพตามวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี Q1, Q2, Q3, Q4  
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากล  
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.5        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขออ  33..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..55 

  คณะแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย เพ่ือ

พิจารณาความถูกตองทางวิชาการของโครงการวิจัย มีระบบประกันคุณภาพ

งานวิจัยเพ่ือดูแลเรื่องจรรยาบรรณการทําวิจัย ดังน้ี 

 

 

คณะกรรมการวิจัย    

   

  พิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุน CMB และทุนสนับสนุน

การรวมกลุมวิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย โดยทุก

โครงการวิจัยจะผานกระบวนการประเมินโครงการวิจัย ใหเปนไปตาม

มาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการน้ันๆ  ซึ่งตองผานการประเมิน

โครงการ (Pre-Evaluation) จากผูทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาท้ังในเรื่อง

มาตรฐานทางวิชาการ  ความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ  ความมี

คุณคาสมควรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานวิจัยตามขอเสนอโครงการ   

  รวมท้ังการพิจารณาการดําเนินงานวิจัย ตองคํานึงถึงความปลอดภัย

ของผูเก่ียวของ ตัวอยางท่ีใชทดลอง และสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และความปลอดภัยทางดานชีวภาพ 

ดานเคมี ดานรังสี และดานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

  ท้ังน้ี ผูวิจัยจะตองมีการสงรายงานความกาวหนาและรายงานการใช

จายเงินโครงการ/สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และรายงานการใชจายเงิน

เมื่อสิ้นสุดโครงการ  และจะมีการประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

(Post-Evaluation) จากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาวาโครงการวิจัยน้ัน

ดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน

หรือไม  และในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสารเก่ียวกับผลงานวิจัยตาม

โครงการ ในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง ผูรับทุนตองระบุขอความท่ี

แสดงวาการวิจัยไดรับเงินอุดหนุนจากทุน China Medical Board (CMB) 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือภาษาอังกฤษวา “The 

study was funded by the China Medical Board of New York 

(CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, 

Thailand” 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1) 

• แบบฟอรมขอทุน CMB/ตีพิมพ/ เสนอ

ผลงาน 

• แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

CMB (Pre-Evaluation) 

• แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

CMB (Post-Evaluation) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขออ  33..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..55 

  นอกจากน้ันแลว คณะกรรมการวิจัยพิจารณาทุนอุดหนุนการตีพิมพ

บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  และทุนอุดหนุนการนําเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   โดยไดตรวจสอบคุณสมบัติ  

ขอมูลท่ีเก่ียวของและการละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  และการระบุ 

Acknowledgements ในกิตติกรรมประกาศวา “This study was 

partially supported for publication by the China Medical Board 

(CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, 

Thailand” 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1) 

• ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 

2554 

• ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 

2552             การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย คณะไดสงผลงานวิจัยเขารวม

โครงการ “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2554” (ครั้งท่ี 2)  โดยใช

ขอมูลในป พ.ศ. 2552 และ 2553  จัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)  ไดประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ เมื่อวันท่ี 12 

มีนาคม 2556  ผลการประเมินของ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ซึ่งอยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

               ไดคา TRF-Index 4.3 ระดับคุณภาพ (RATE) ไดระดับ 4  

ความหมาย “Very Good”  

            ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการประเมินท่ีผานมาของ ครั้งท่ี 1 ซึ่งคณะไดเขา

รวมโครงการ “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552” ใชขอมูลในป 

พ.ศ. 2550 และ 2551 ผลการประเมิน ไดคา TRF-Index 3.3 ระดับคุณภาพ 

(RATE) ไดระดับ 3 ความหมาย “Good”  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (1) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ   

     

  ระบบ  กลไก และการดําเนินงาน   เรื่องความปลอดภัยดานอาชีว 

อนามัยและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล เพ่ือดูแลเรื่องความปลอดภัยของ

หองปฏิบัติการ มีการพิจารณาตาม SOP 

 กรณีท่ีตองขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอการรับรองจรรยาบรรณ

การใชสัตวทดลอง  คณะจะสงโครงการไปยังคณะกรรมการพิจารณาดาน

จรรยาบรรณการใชสัตวทดลองของมหาวิทยาลัยมหิดล   

 จํานวนโครงการวิจัยท่ีสงเขามาขอรับการพิจารณาจากคณะ        

อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ ปงบประมาณ 2555 พิจารณาโครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (2)    

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (2) 

• หนังสือแจงการพิจารณาโครงการวิจัยท่ี

เก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ใหจัดอยูในงานวิจัยประเภทท่ี 1 (Risk 

Group 1) 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขออ  33..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..55 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย    

            ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการทดลองในคน

ตามมาตรฐานสากล (D) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ของคณะสาธารณสุขศาสตร  ดําเนินการตาม SOP และตามนโยบาย

การกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี

เลขทะเบียน IORG Number 0002101 IRB 00005262-Mahidol 

University IRB#5  และไดรับการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ จากคณะผูเยี่ยมสํารวจตาม MUQD: IRB Internal Survey 

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสํารวจ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 

2555-1 พฤศจิกายน 2555 

            ขอมูลของกรรมการฯ ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร  มี

องคประกอบตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มีความหลากหลายในคุณวุฒิ, 

มีท้ังเพศชายและหญิง, มีความหลายหลากในวัยวุฒิ, มีบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดลรวมเปนกรรมการ  ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ี

เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  ท้ังท่ีเปนโครงการวิจัยของ

อาจารย  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร   แตละโครงการจะไดรับการประเมินจาก

คณะกรรมการ ในกรณีพิจารณาแบบ Full-board review แตละโครงการจะ

มีกรรมการ 3 คน (Primary reviewer) และนําเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะประชุมทุกวันพุธสัปดาหท่ี 3 ของเดือน / ใน

กรณีพิจารณาแบบ Expedited review แตละโครงการจะมีกรรมการ 2 คน 

(Primary reviewer) จะมอบหมายใหประธานกรรมการฯ และกรรมการ 1 

คน  ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการ  หรือรองประธานกรรมการฯ และกรรมการ 

1 คน ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการ หรือกรรมการ 2  คน ทําหนาท่ีพิจารณา

โครงการ  โดยมีแนวทางเชนเดียวกับการพิจารณาโครงการท่ีตองเขาพิจารณา

แบบครบองคประชุม (Full-board review)  เมื่อโครงการวิจัยผานการ

พิจารณาเรียบรอย  ประธานคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย  โดยใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มี

กําหนดวันหมดอายุคือ 1 ป  นับจากวันท่ีออกใบรับรองให 

           จํ านวน โครงการ วิจั ย ท่ีส ง เ ข าม าขอรั บการ พิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ป พ.ศ. 2555 พิจารณา

โครงการวิจัย จํานวน 301 โครงการ 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (3) 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (3) 

• ประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสาํรวจ 

Survey Visit Certificate  

• หนังสือรับรองมาตรฐานของ

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย

ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร 

• เอกสาร เลขทะเบียน IORG Number 

0002101  IRB 00005262-Mahidol 

University IRB # 5 ขอมูลของกรรมการฯ 

ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

• คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554   
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 การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององคกร 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ติดตามผลการ

ดําเนินการวิจัยประจําป เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of 

Approval หรือ COA) มีอายุการรับรอง 1 ป นับจากวันท่ีรับรอง โดยระบุวัน

เริ่มตนและวันหมดอายุไวในเอกสาร  หากระยะเวลาดําเนินการวิจัยนานเกิน

กวา 1 ป หัวหนาโครงการวิจัยตองติดตอขอตออายุเอกสารรับรอง กอนท่ีจะ

ถึงวันหมดอายุการรับรองอยางนอย 1 เดือน  โดยสงรายงานผลการ

ดําเนินการวิจัยประจําป และขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย  หรือเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยตองสงสรุปผลโครงการวิจัย

ประจําป  และแจงปดโครงการวิจัยตามแบบฟอรมติดตามผลการดําเนินการ

วิจัยประจําป  จากการติดตามและประเมิน พบวา มีการดําเนินการแลว

บางสวน 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (4) 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (4) 

• แบบสรุปผลการดําเนินงานประจําปของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป พ.ศ. 2555 

             คณะสาธารณสุขศาสตร  มีวารสารสาธารณสุขศาสตร เปนวารสาร

ระดับชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และ 

Online Asia Journal of Public Health  ซึ่งเปนวารสารระดับนานาชาติ

ของเครือขาย ThaiPHEIN ท่ียังไมเขาฐานขอมูลสากล ปจจุบันวารสารได

ดําเนินการอยางตอเน่ืองเปน ปท่ี 3 (2012) มีอาจารย/นักวิจัยของคณะขอลง

ตีพิมพ ท้ัง 2 วารสารมีการประเมินผลงานกอนการตีพิมพ โดยมี Peer 

Reviewer อานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลงาน โดยใชเกณฑของวารสาร

ระดับชาติและวารสารนานาชาติท่ียังไมเขาฐาน ขอมูลสากล   

 นอกจากน้ี ในปงบประมาณ 2555 คณะยังไดจัดทําวารสารฉบับ

พิเศษเปนวารสารเทียบเทาวารสารระดับนานาชาติ Journal of the 

Medical Association of Thailand มีผลงานของอาจารยในคณะเสนอขอ

ตีพิมพ จํานวน 31 เรื่อง ผานการประเมินผลงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

จํานวน 25 เรื่อง ตีพิมพในเดือน มิถุนายน 2555 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.5 (5) 

• วารสารสาธารณสุขศาสตร 

• Asia Journal of Public Health 

http://www.asiaph.org     

• Journal of the Medical Association 

of Thailand Vol.95 Suppl.6 June 

2012  

 

  

 กลาวโดยรวมคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย  และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ  ทํางานเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพของการวิจัย และการนําขอมูลการประเมินผลมา

ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย หากพบวาติดขัดในเรื่อง

ภาษาอังกฤษจะจัดหาผูทรงคุณวุฒิดานภาษาชวยปรับแกให 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรมท่ี

กอใหเกิดมูลคาและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.6        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..66 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66 

  คณะสรางเครือขายวิจัยและการบริหารจัดการท่ีเ อ้ือตอการ

สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาคเอกชน จะเปนการสรางผลงานท่ีสามารถ

สนองตอบตอความตองการของภาคเอกชนไดอยางแทจริง วางแผนและกําหนด

แนวทางการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชย (P)  ซึ่งจะทําใหผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช

ไดจริง รวมท้ังไดมีการประสานงานกับ OPHETS ของคณะและศูนยบริหาร

ทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดจัดระบบและกลไกรองรับเพ่ือ

จดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร   

 

 ปงบประมาณ 2555 คณะนําผลงานวิจัยไปขยายผลให เ กิด

มูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (1) 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (1) 

หนั งสื อรั บรองจากหน วยงาน ท่ี นํ า ไปใช

ประโยชน และการใชประโยชน 

ผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ระดับคณะฯ 

ตารางท่ี 3.5  ช่ือเรื่อง/ช่ือโครงการ/ผลการวิจัย  ช่ือผูวิจัย/เจาของผลงาน  ช่ือหนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน และการใช

ประโยชน 

 ชื่อเร่ือง/ชื่อโครงการ/ผลการวิจัย 
ชื่อผูวิจัย/เจาของ

ผลงาน 
ชื่อหนวยงานท่ีนําไปใช

ประโยชน 
การใชประโยชน 

1 โครงการเด็กไทย ดูดี มีพลานามัย  รศ.ชุติมา ศิริกุลชยา

นนท 

หนวยงานที่เกีย่วของ/

ประชาชน 

เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก มี

การเสริมสรางสุขภาพผานทาง

เวบไซต: 

www.dekthaidoodee.com 

2 การประยกุตการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกต

การปฏิบัติสมาธ ิSKT1-SKT7 กับโรคเร้ือรัง 

และผูปวยระยะสุดทาย) 

รศ.สมพร กันทรดุษฏี 

เตรียมชัยศรี 

กระทรวงสาธารณสุข/

มหาวิทยาลัยมหิดล/

หนวยงานที่เกีย่วของ/

ประชาชน 

- ประชาชนไทยมีนวัตกรรม

การเยียวยาที่เปนภูมิปญญา

ไทย ปลอดภยั ราคาถูก 

-มีการจัดต้ังศูนยสมาธิบําบัดใน

โรงพยาบาลชุมชน 

3 โครงการ สถานการณการบริโภคยาสูบของ

ประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550. 

และโครงการ สถานการณและแนวโนมการ

บริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-

2552. 

ศรัญญา เบญจกุล, 

มณฑา เกงการพานิช, 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย, 

ณัฐพล เทศขยัน และ

สาโรจน นาคจู. 

1) สํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข  

นําขอมูลไปใชประโยชน 

2) สํานักกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

นําไปใชกําหนดกรอบและทิศ

ทางการดําเนินนโยบายและ

มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ยัง

ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆได

อยางสอดคลองกับสถานการณ 

ขนาดของปญหา 

กลุมเปาหมายและปจจยัที่

เกี่ยวของ ซ่ึงจะสงผลตอการ 
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 ชื่อเร่ือง/ชื่อโครงการ/ผลการวิจัย 
ชื่อผูวิจัย/เจาของ

ผลงาน 
ชื่อหนวยงานท่ีนําไปใช

ประโยชน 
การใชประโยชน 

    ควบคุมการบริโภคยาสูบใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จัดทําแผนหลัก สสส. 2554-

2556 (Thai Health Master 

Plan 2011-2013) 

4 Global Adult Tobacco Survey: Thailand 

Country Report. 2009 

Lakkhana 

Termsirikulchai, 

Mondha 

Kengganpanich and 

Taradol 

Kengganpanich 

1) สํานักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข  

นําขอมูลไปใชประโยชน 

2) สํานักกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

นําไปใชกําหนดกรอบและทิศ

ทางการดําเนินนโยบายและ

มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ยัง

ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆได

อยางสอดคลองกับสถานการณ 

ขนาดของปญหา 

กลุมเปาหมายและปจจยัที่

เกี่ยวของ ซ่ึงจะสงผลตอการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จัดทําแผนหลัก สสส. 2554-

2556 (Thai Health Master 

Plan 2011-2013) 

5 โครงการวิจัยการควบคุมกาํกับและประเมินผล 

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงคเพื่อ

ปองกันปญหาเอดสในกลุมเยาวชน และ

กลุมเปาหมายเฉพาะ (กลยุทธที ่2: เสริมสราง

ศักยภาพและการมีสวนรวมของเครือขายฯ) 

สุคนธา คงศีล และคณะ สถาบันวิจยัระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) 

ผลจากการวิจยัไดนํา ไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการและ

เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

โดยนําไปเผยแพรบนเว็บไซต 

http://www.hsri.or.th/ 

เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และผูที่สนใจนําไปใชประโยชน 

6 การเฝาระวังการจัดการความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการของเครือขายสถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร โดยกระบวนการมีสวนรวม. 

รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอแผนงานการ

พัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปน

องคกรการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.); 

2553 

พิพัฒน ลักษมจีรัลกุล, 

เสาวลักษณ ลักษมีจรัล

กุล, ยุวดี รอดจากภยั, 

ศิราณี ศรีใส. 

คณะกรรมการปองกัน

อุบัติภัยแหงชาติและสํานัก

นโยบายและแผน กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

นําผลงานไปพิจารณา ระดม

ความคิดเห็นจัดทําราง

แผนปฏิบัติการรองรับแผน

หลักการปองกันอุบัติภัย

แหงชาติ ประจาํป พ.ศ. 2553-

2557  ภายใตโครงการ 

“โครงการจัดทํามาตรฐาน

ความปลอดภยัของ

หองปฏิบัติการ” 

 

 ผลการติดตาม ประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลให

เกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย  พบวามีผลงานวิจัย

ท่ีขยายผลใหเกิดมลูคาเพ่ิม โดยมผีลงานท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ จํานวน 7

ผลงาน  ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (2)  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.6 (2)  

หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..66 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66 

ผลงานสรางสรรคไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย ระดับคณะฯ 
 

ตารางท่ี 3.6 ช่ือเรื่อง/ช่ือโครงการ/ผลงานสรางสรรค  ช่ือผูวิจัย/เจาของผลงาน  และการใชประโยชน 
 

 ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ/ผลงานสรางสรรค ชื่อผูวิจัย/เจาของผลงาน การใชประโยชน 

1 ผลงาน "เพลงหนูจะโต" ผูประดิษฐ/ผูสรางสรรค 

รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยานนท (ภาควิชา

โภชนวิทยา)  

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 056680 

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ 

2 ผลงาน "เพลงเด็กไทยดูดี" ผูประดิษฐ/ผู

สรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา

นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)  

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 112333 

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ 
Website: www.dekthaidoodee.com 

3 ผลงาน “ดร.สมารท พิฆาตโรคอวน” ผูประดิษฐ/

ผูสรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา

นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)  

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 159112 

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ 

4 ผลงาน “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ

นักเรียน สนุกกบัโภชนาการ” ผูประดิษฐ/ผู

สรางสรรค รองศาสตราจารยชุติมา ศิริกุลชยา

นนท (ภาควิชาโภชนวิทยา)  

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 214855 

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ 

5 ผลงาน เพลงประกอบการตูนแอนิเมชั่น “เด็ก

ไทยด๊ีดี” เจาของผลงาน รองศาสตราจารยชุติมา 

ศิริกุลชยานนท (ภาควิชาโภชนวิทยา) มี

วัตถุประสงคเพื่อใชในการใหความรูดานการสราง

เสริมสุขภาพและการสรางวินัยกับเด็ก  

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 246966 

รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท เผยแพรเพื่อสนับสนุนใหเด็ก ในการเสริมสรางสุขภาพ 

6 CFPack ซอฟแวรอยางงายเพื่อการวิเคราะห

คารบอนฟุตพร้ินทบรรจุภัณฑสําหรับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (กลองกระดาษลูกฟกู พลาสติก แกว 

และอะลูมิเนียม) 

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 275736  

อ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล ใชวิเคราะหคารบอนฟุตพร้ินทบรรจภุัณฑสําหรับอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

7 สมาธิเพื่อการเยียวยาตนเอง โดยใชกลไกทาง

วิทยาศาสตร SKT 1–7 

ทาที่ 1 (SKT 1) "นั่งผอนคลาย ประสานกาย

ประสานจิต" SITTING BREATHING 

MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 2 (SKT 2) "ยืนผอนคลาย ประสานกาย 

ประสานจิต" STANDING BREATHING 

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี 

เตรียมชัยศรี 

เปนการนั่งหรือนอนปฏบิัติสมาธิดวยการหายใจ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 18 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..66 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66 

MEDITATION EXERCISE (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 3 (SKT 3) "นั่งยืด -เหยียดผอนคลาย 

ประสานกาย ประสานจิต" SITTING 

STRETCHING-STRENGTHENING MEDITATIO 

EXERCISE;SSSME (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 4 (SKT 4) "กาวยางอยางไทย เยียวยากาย 

ประสานจิต" THAI WALKING MEDITATION 

HEALING EXERCISE; TWMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 5 (SKT 5) "ยืดเหยียดอยางไทย เยียวยากาย 

ประสานจิต" THAI STRETCHING-

STRENGTHENING MEDITAION HEALING 

EXERCISE;TSSMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 6 (SKT 6) "เทคนิคการฝกสมาธิการเยียวยา

ไทยจินตภาพ" THAI IMAGINARY MEDITATION 

HEALING EXERCISE;TIMHE (เทคนิคลิขสิทธิ์) 

ทาที่ 7 (SKT 7) "เทคนิคสมาธิเคล่ือนไหวไทยชี่

กง" THAI QIGONG MEDITATION 

EXERCISE;TQME (เทคนิคลิขสิทธิ์) 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 19 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.7 มีกลไกการเผยแพรผลงานวิจัย และกระบวน 

การถายทอดเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอก  

[ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค (สกอ. 4.2)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.7        

         

  

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..77 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..77 

  รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา  มีกลไกการเผยแพร

ผลงานวิจัย และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอก และ

กระบวนการยกยองเชิดชูนักวิจัยเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษา

ในการทําวิจัย   โดยมีนโยบายสงเสริมและใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพบทความ

วิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 30,000 บาทตอหน่ึงบทความวิจัย 

และมีนโยบายใหเงินอุดหนุนเพ่ิมแกบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานสากล และมีคา Impact Factor ตั้งแต 0.05-

5.00 ข้ึนไป ใหไดรับเงินรางวัลเพ่ิมตั้งแต 5,000-18,000 บาทตอหน่ึง

บทความวิจัย เพ่ือสงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมาก

ข้ึน   และมีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับเครือขาย ThaiPHEIN ใน

การจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขายสถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 กันยายน 2555  ซึ่งมี

การพิจารณาคัดเลือกใหรางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ดีเดน  และมีการรวม

จัดทําวารสาร Online  Asia Journal of Public Health เพ่ือสนับสนุนการ

ตีพิมพผลงานวิจัยของเครือขาย ThaiPHEIN  โดยคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเจาภาพ     

  นอกจากน้ี ผูชวยคณบดีฝายวิจัย ดําเนินงานจัดชมรม Research 

Club  เพ่ือชวยประชาสัมพันธกิจกรรมดานการวิจัย  แหลงทุน  ผลงานวิจัย/

วิชาการภายในองคกร  อีกท้ังมีการประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะผาน

ทางชองทางตางๆ เชน ผานชองทางวารสาร Asia Journal of Public 

Health / ผานทางโทรทัศนชอง Thai PBS รายการหนาตางสุขภาพ / ผาน

หนังสือพิมพมติชน / จุลสารของคณะ และผานทางการประชุมวิชาการท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ    โดย มีหนวยประชาสัมพันธ  ทําหนา ท่ี

ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะในภาพรวม   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (1)    

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (1)  

• การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 

เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข

ศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 20 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  33..11..77 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..77 

  คณะยังมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  กําหนดกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
สูภาคสวนตางๆ จัดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห และจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเช่ือถือได และรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน และสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยัง
ผูเก่ียวของท้ังภายใน และภายนอกองคกร  
  โดยมี รองคณบดีฝ าย วิจัยและน วัตกรรมการ ศึกษา  และ
คณะกรรมการวิจัย  รวมท้ังงานวิจัยและวิชาการ เปนผูประสานงานในการ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัย  เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาส
เผยแพรผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูในงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร รวมไปถึงตางประเทศ   
  คณะสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการไปยังผูท่ีเก่ียว 
ของท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน APACPH, ThaiPHEIN, SEAPHEIN, 
WHO, ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), Collaborating Center for 
Tobacco Control (CCTC) 
  นอกจากน้ียังไดรวมกับคณะกรรมการการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 2555  ดําเนินการท้ังหมด 7 ครั้ง ดังน้ี 

1. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัย” วันท่ี 5 มกราคม 2555 12.00-
13.00 น. จํานวน 1 ช่ัวโมง 

2. เรื่อง “นักวิจัยพบผูประกอบการ” วันท่ี 1 มีนาคม 2555 13.00-
16.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

3. เรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยแบบแขง ขันดานสุขภาพการแพทย  และ
เทคโนโลยีประยุกตใชในอุตสาหกรรม ประจําป 2555 จาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” 
วันท่ี 3 เมษายน 2555 13.00-15.30 น. จํานวน 2.30 ช่ัวโมง 

4. เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาการทํางานวิจัย” วันท่ี 
4 พฤษภาคม 2555 11.30-15.00 น. จํานวน 3.30 ช่ัวโมง 

5. เรื่อง “การทํางานวิจัยและผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับดาน
คุณภาพอากาศ” วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 10.00-12.00 น. จํานวน 2 
ช่ัวโมง 

6. เรื่อง “เกณฑการวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการ
รวมกลุมวิจัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันท่ี 14 สิงหาคม 
2555 9.00-12.00 น. จํานวน 3 ช่ัวโมง 

7. เรื่อง “Update แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเสนอขอการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” วันท่ี 15 สิงหาคม 2555 10.00-
12.00 น. จํานวน 2 ช่ัวโมง  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (2)    

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.7 (2) 

• สรุปรายนงานผลการจดัการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปงบประมาณ 

2555 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 21 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

3.1.8 มีระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย  ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 3.1.8        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..88 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..88 

  ปงบประมาณ 2555 คณะมีทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพ่ือ

พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย ซึ่งผูเสนอขอรับทุนตองมีอาจารย

ใหมเปนทีมงานวิจัยดวย และมีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China 

Medical Board (CMB) เปนการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหม  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (1)    

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (1) 

 ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุม

วิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ

และวิจัย พ.ศ. 2551 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงิน

อุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China    

Medical Board พ.ศ. 2554 

  นอกจากน้ันแลว คณะดําเนินการเพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย ดวยการ

จัดทําโดย 

1. กระบวนการดําเนินการเพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจัย (D) คณะมีการ

สงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการอบรมโครงการสรางนักวิจัย (ตนกลา

วิจัย) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน 11  จํานวน 1 

คน คือ อ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล เขารับการอบรมวันท่ี 5-29 

มิถุนายน 2555 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (2)   

 โครงการสรางนักวิจัย (ตนกลาวิจัย) จาก

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน 

11 

 

2. คณะมีโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหกับบุคลากร

สายวิชาการ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2555 เวลา 8.30-16.00 น. 

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (3)   

 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ใหกับบุคลากรสายวิชาการ 

3. คณะมโีครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 

26 และ 30 เมษายน 2555 และ 1 พฤษภาคม 2555  

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (4)   

เอกสารหมายเลข PH. 3.1.8 (4)   

 โครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนง

ทางวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 22 

 

องคประกอบ 3.2   ผลลัพธการวิจัย  ผลการประเมินผลลัพธ 

หลักการ     ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของการบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจัย 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 3.2        

        

 

ผลลัพธ 

ดาน/ผลลัพธ รายการผลลัพธ 
ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

ดานการวิจัย 

3.2.1 สัมฤทธิผลดานการวิจัย • ผลลัพธดานผลงานวิจัย               

 1. สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตี พิมพ ในวารสาร วิชาการระดั บ

นานาชาติตอจํานวนบุคลากรสาย

วิชาการ  

            

 2. สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

ตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  

             

 3. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบั

การตีพิมพหรือเผยแพร                  

(สมศ. 5)  

            

 • ผลลัพธดานผลกระทบของงานวิจัยตอสังคม 

 4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน (สมศ. 6) 

- แก ไขปญหา/ กําหนดนโยบาย

สาธารณะของประเทศ 

- ชุมชน/สังคม 

- เชิงพาณิชย 

             

 • ผลลัพธดานผลกระทบของงานวิจัยตอวงการวิชาการ 

 5. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพ (สมศ.7) 

       

 6. จํานวนครั้งท่ีบทความไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Peer-reviewed 

Journals/ Refereed Journals หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนบทความท้ังหมด 

       



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 23 

 

ผลลัพธ 

ดาน/ผลลัพธ รายการผลลัพธ 
ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

 7. จํ านวนบทความวิจัย ท่ี ได รับการ

อ าง อิงตอจํ านวนบทความวิจัย ท่ี

ตีพิมพระดับชาติหรือระดับนาชาติ 

       

คาเฉลี่ย  1.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 24 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

3.2.1 สัมฤทธิผลดานการวิจัย    

ผลลัพธรายการท่ี 1 : สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวน

บุคลากรสายวิชาการ (0.55 เรื่อง/คน/ป) 

รายงานผลลัพธ  :  ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ จํานวน 62 เรื่อง เฉลี่ย 0.41 เรื่อง/คน/ป (62 เรื่อง/152 คน)   
สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(เรื่อง/คน/ป) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบุคลากร 

สายวิชาการ (คน)      

ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (เรื่อง) 
สัดสวน 

2553 0.40 153 64 0.42 

2554 0.50 149 71 0.48 

2555 0.55 152 62 0.41 

2556 0.60    

2557 0.65    

2558 0.70    

 
 

 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 25 

 

ผลลัพธรายการท่ี 2 : สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติตอจํานวน

บุคลากรสายวิชาการ (0.45 เรื่อง/คน/ป) 

รายงานผลลัพธ  :   ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 57 เรื่อง เฉลี่ย 0.37 เรื่อง/คน/ป (57เรื่อง/152 คน)  

 

สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(เรื่อง/คน/ป) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบุคลากร 

สายวิชาการ (คน)      

ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการระดับชาต ิ(เรื่อง) 
สัดสวน 

2553 0.40 153 49 0.32 

2554 0.40 149 55 0.37 

2555 0.45 152 57 0.37 

2556 0.45    

2557 0.40    

2558 0.30    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 26 

 

ผลลัพธรายการท่ี 3 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (1 เรื่อง/คน/ป) (สมศ. 5) 

รายงานผลลัพธ  :  ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 132 เรื่อง เฉลี่ย 0.87 เรื่อง/คน/ป (132 เรื่อง/

152 คน)   
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย (คน)  
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ

หรือเผยแพร  (เร่ือง) 
ผล (รอยละ) 

2553 45 154 76.50 49.67 

2554 50 150 79.50 53.50 

2555 50 153 82.50 53.92 

2556 55    

2557 55    

2558 60    

 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี        

คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพงานสรางสรรค* 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป

ลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน

ประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagoir.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี 1 หรือ 2(Q1 หรือ Q2) ในป

ลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังน้ี        

                   คานํ้าหนัก     ระดับคณุภาพงานสรางสรรค* 

                    0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

                    0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

                    0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

                    0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

                    1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

      *องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 27 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 28 

 

ผลลัพธรายการท่ี 4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (รอยละ 10 ของผลงานวิจัย) (สมศ. 6) 

- แกไขปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 

- ชุมชน/สังคม 

- เชิงพาณิชย 

รายงานผลลัพธ  :  ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ จํานวน 11 เรื่อง คา

คะแนนท่ีได = 7.19 

สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิชาการตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนอาจารย

ประจํา (คน)  

จํานวนนักวิจัย

(คน) 

จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชน 
ผล 

2553 10.00 153 1 62 19.08 

2554 10.00 149 1 49 18.00 

2555 10.00 152 1 11 7.19 

2556 10.00     

2557 10.00     

2558 10.00     

 

 

 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 - 29 

 

ผลลัพธรายการท่ี 5 : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

รายงานผลลัพธ  :  ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

 จํานวนอาจารย

ประจํา (คน)  

จํานวนนักวิจัย

(คน) 

จํานวนผลงาน

วิชาการ 
ผล 

2553 10.00 153 1 19 7.24 

2554 10.00 149 1 18 6.00 

2555 10.00 152 1 10 6.54 

2556 10.00     

2557 10.00     

2558 10.00     
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ผลลัพธรายการท่ี 6 : จํานวนคร้ังท่ีบทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed Journals/ Refered Journals 

 หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาตติอจํานวนบทความท้ังหมด  

  (เพ่ิมข้ึน 0.05 ตอป) 

รายงานผลลัพธ  :  ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนครั้งท่ีบทความไดรับการอางอิงเปน

จํานวน 281 ครั้ง ตอจํานวนบทความท้ังหมด  

  (สืบคนผลงานยอนหลัง 5 ป จากฐานขอมูล Scopus ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556) 

 

 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(คา 0 – 1) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนคร้ังท่ีบทความไดรับ

การอางอิง (Citation) จาก

ฐานขอมูล Scopus 

จํานวนบทความ

ท้ังหมด จาก

ฐานขอมูล Scopus 

ผล = จํานวนคร้ังที่บทความไดรับการอางอิง 

               จาํนวนบทความทั้งหมด 

2549-2553 0.10 234 105 2.23 

2550-2554 0.15 363 122 2.98 

2551-2555 0.20 281 102 2.75 

2556 0.25    

2557 0.30    

2558 0.35    
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ผลลัพธรายการท่ี 7 : จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพระดับนานาชาต ิ

รายงานผลลัพธ  :  ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มจีํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 102 

บทความตอจํานวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพระดับนานาชาติท้ังหมด  

  (สืบคนผลงานยอนหลัง 5 ป จากฐานขอมูล Scopus ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556) 
 

 

 

พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบทความที่ไดรับการ

อางอิง (5 ปยอนหลัง) จาก

ฐานขอมูล Scopus 

จํานวนบทความวจิัยที่

ตีพิมพระดับนานาชาติ

ทั้งหมด (5 ปยอนหลัง) 

ผล = จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางองิ X   

100 

จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพระดับนานาชาติ 

2549-2553 100.00 105 273 38.46 

2550-2554 100.00 122 305 40.00 

2551-2555 100.00 102 318 32.08 

2556 100.00    

2557 100.00    

2558 100.00    
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 33  ::  มาตรฐานคุณภาพดานการมาตรฐานคุณภาพดานการวิจัยวิจัย  

สรุปผลดําเนินการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตรมีความเชี่ยวชาญงานวิจัย...เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและ

นวัตกรรมการศึกษา และผูชวยคณบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบรวมกับงานวิจัยและวิชาการ  โดยมีคณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนกลไกการติดตาม กํากับ สนับสนุน และประเมินผลการวิจัย

ของคณะ 

ในปงบประมาณ 2555 คณะมีวารสารสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รับรองเปนวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI  และในป 2555 วารสารนานาชาติ Asia Journal of 

Public Health (e-journal) ข้ึนปท่ี 3 และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ Journal of the Medical 

Association of Thailand  

คณะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอน และการกําหนดนโยบายของกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

ทําใหผลงานการวิจัยมีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสารชั้นนําท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

จุดเดน 

1. คณะมีเครือขายการทํางานวิจัยในหลายระดับท้ังระดับชุมชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน 

สถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

2. คณะมีความโดดเดนในสาขาวิชาการสาธารณสุข และมีงานวิจัยท่ีสามารถตอบปญหาเชิงนโยบาย หรือ

นําไปใชกําหนดนโยบายของประเทศ 

3. คณะมีวารสารวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4. คณะมีเปาหมายท่ีจะสรางศูนยความเปนเลิศทางวิชาการท่ีแข็งแกรงในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ

สาธารณสุข  

โอกาสพัฒนา 

1. ควรสงเสริมคณาจารยและนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในเครือขายตางๆ มากข้ึน 

2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการใหเขมแข็ง และใชเปนจุดแข็งในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

เพ่ิมข้ึน 

3. ควรมีการสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยใชเครือขายระหวางประเทศตางๆ ท่ีมี

อยู 

4. ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัยของคณะผานทางชองทางตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทางดานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

5. ควรกําหนดเปาหมายการเทียบเคียงผลงานวิจัยท่ีชัดเจนกับสถาบันอ่ืนในระดับชาติและในระดับ

ภูมิภาคเอเชีย 

6. ควรพัฒนาคุณภาพของวารสารเขาสูฐานขอมูลสากล 
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7. ควรมีกระบวนการยกยองเชิดชูนักวิจัยเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารย นักศึกษาในการทําวิจัย 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงช้ี   

 การดําเนินการดานการวิจัยของคณะ มีสัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 0.78 เรื่อง/คน/ป  ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

ป พ.ศ. 2555 (เปาหมายกําหนดไวท่ี 1 เรื่อง/คน/ป)  

 

ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจัย คาเฉล่ีย = 1.29 
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง มุงเนนการ

เพ่ิมพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาสังคมแหงการ

เรียนรู 
 

 

องคประกอบ 4.1 ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ การใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายเปน

ระบบท่ีเชื่อมโยงท้ังองคกร โดยมีขอบเขต

การดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ท้ัง

การกําหนดเป าหมายและแผนงาน การ

ประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ

ปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบและกลไกแตละ

ระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 4.1        

        

        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.1.1  มีระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการ

ท่ีหลากหลายสูเปาหมายขององคกร  
       [ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

(สกอ. 5.1)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.1.1        

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

 คณะสาธารณสุขศาสตร โดยคณบดีมอบหมายรองคณบดีฝายวิเทศและ

การประชาสัมพันธ และรองคณบดีฝายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย 

กําหนดโครงสราง/คําสั่งแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ) /งาน/บุคคล

เพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ

บริการวิชาการขององคกร และ ดําเนินการดานบริการวิชาการ  นอกจากน้ี รอง

คณบดีฝายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย ยังดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอีกตําแหนงหน่ึง 

 

 

 

 

   

                    มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการวชิาการ มาตรฐานคุณภาพที ่4 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) เปน

หนวยงานกลางของคณะท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการการใหบริการวิชาการของ

ภาควิชา/บุคลากรเปนระบบและครบวงจร ตามโครงสรางการบริหารงานของ 

OPHETS และมีการแตงตั้งผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานบริการ

เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (1)   

โครงสรางการบรหิารงานของสํานักงาน

บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

“เปนองคกรช้ันนําในการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      

และสงเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของคน

ไทย” 

พันธกิจ 

“พัฒนาสมรรถนะ และบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ

สงเสริมสุขภาพประชาชนดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐานสากล ถูกตองตาม

หลักวิชาการ” 

นโยบาย 

เพ่ือจัดการบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

1. ขยายบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของสังคม ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

2. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของในการใหบริการ 

4. ใหมีหนวยงานวิชาการเฉพาะกิจเคลื่อนท่ี เพ่ือคลี่คลายปญหาสาธารณสุข 

5. มีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือวางแผนควบคุมปองกัน

ปญหา 

 

นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายคุณภาพ 

ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

นโยบายคุณภาพ 

 “มุงการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดวยระบบคณุภาพ

และเปนธรรม ตรวจสอบได รวดเร็ว ครบวงจร สอดคลองกับเหตุการณ และความ

ตองการของผูใชบริการ พรอมปรบัปรุงแกไขระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง”  

เปาหมายและวัตถุประสงคคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจในการบริการ ในภาพรวมเฉลีย่ตอปไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0  

2. ระยะเวลาในการจัดสงรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลี่ยตอปไมมากกวา 14 

วันทําการ 

3. จํานวนขอรองเรียนรวม เฉลีย่ไมมากกวา 12 ครั้ง/ป  

ยกเวน  - จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรมไมมากกวา 3 ครั้ง/ป 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (2)   

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ

สํานักงานบริการฯ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 3 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

- จํานวนขอรองเรียนดานความนาเช่ือถือ หรือคุณภาพของผลการตรวจไม

มากกวา 3 ครั้ง/ป 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนาบริการวิชาการและการวิจัย 

 กลยุทธท่ี 1.1  การเพ่ิมศักยภาพและการขยายบริการตรวจสุขภาพ 

  เคลื่อนท่ีและการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธท่ี 1.2  การขยายงานวิจัยและฝกอบรมเชิงลึกและบูรณาการ 

 กลยุทธท่ี 1.3  การพัฒนาและขยายบริการดานการแพทยทางเลือกแบบ

  ครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการตลาด

          และการขาย 

 กลยุทธท่ี 2.1  การจัดระบบการตลาดเชิงรุก (การสรางสัมพันธภาพ  

  แรงจูงใจ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ) 

 กลยุทธท่ี 2.2  การขยายการตลาดในกลุมเอกชนและจัดการสงเสริมการ

  ขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 2.3  การปรับปรุงองคกร กฎระเบียบใหเอ้ือตอการดําเนินงาน

  ดานการตลาดและการขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธภาคีเครือขาย 

 กลยุทธท่ี 3.1  การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการใหบริการวิชาการ 

 กลยุทธท่ี 3.2  การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบบัญชีและพัสดุ 

 กลยุทธท่ี 3.3  การพัฒนาขอมูลเครือขายตรวจสุขภาพ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (2)   

 สํานักงานบริการฯ การจัดทําหลักเกณฑ/ระเบียบและข้ันตอนในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม และจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการองคความรู

สาธารณสุขจากบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสาขาวิชาตางๆ ของคณะฯ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของสังคม ดังน้ี 

1. หนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ี ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปแก

ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกตามความ

ตองการของท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2.  คลินิกนวดแผนไทยประยุกต และเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ เปนบริการสราง

เสริมสุขภาพสําหรับประชาชนท่ัวไป จากสถิติพบวาผูรับบริการนวดแผนไทย

ประยุกตมีความตองการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

3. บริการตรวจประเมินและเปนท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ตามความ

จําเปนและความตองการในการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ

และสาธารณสถานท่ัวไป 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (3) 

 ประกาศสํ า นักงานบริ การฯ  เ รื่ อ ง 

หลักเกณฑอัตราคาตอบแทน และการ

เบิกจายเงิน โครงการศึกษา ประชุม 

ฝ ก อ บร ม แ ละ สั มม น า  ล ง วั น ท่ี  1 

กุมภาพันธ 2551 

 ประกาศสํ า นักงานบริ การฯ  เ รื่ อ ง 

หลักเกณฑการจัดสรรรายไดโครงการ

ภายใตขอตกลงการบริหารจัดการของ

สํานักงานบริการฯ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2551 

 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง 

หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรเงิน



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 4 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

4.  การฝกอบรม จัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ

แกผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข สาขาท่ีเก่ียวของ 

5.  ประสานความรวมมือกับภาควิชา ในการจัดทําโครงการศึกษาดาน

การสาธารณสุขและสาขาท่ีเก่ียวของ และรวมกันจัดหาทุนสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก 

กิจกรรมในขอ 1-3 เปนบริการประจําของสํานักงานฯ โดยบริการในขอ 2 

เปนบริการในสถานท่ี  เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. และกิจกรรมในขอ 

1 และ 3 เปนบริการนอกสถานท่ีตามกําหนดนัดหมาย ท่ีผูรับบริการตองการ 

กิจกรรมในขอ 4,5 เกิดข้ึนเปนครั้งคราว ตามแผนการจัดฝกอบรมและ

ตามท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

สํานักงานบริการฯ บูรณาการวิชาการแกสังคมในกิจกรรมการดําเนินงาน

โครงการบางโครงการ โดยใชกระบวนการจัดเวทีประชาชน ไดขอมูลท่ีเปน

ประโยชนสําหรับโครงการ และสามารถนํามาใชอางอิงในการเรียนการสอนได 

ดานการเงิน สํานักงานบริการฯ ดําเนินการอยางเปนระบบตามท่ีคณะฯ 

กําหนด   โดยประสานงานกับหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธของคณะฯ  

และมีระเบียบหลักเกณฑการเบิกจายและการจัดสรรรายได ของสํานักงานบริการฯ 

ท่ีสอดคลองกับระเบียบของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1 (3)   

รายไดจากการบริการวิชาการ      คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล 

พ.ศ.2552   

 

 

ระบบและกลไกในการติดตามงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ มี

ดังน้ี 

1. สํานักงานบริการฯ มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินการบริการวิชาการ 

นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดาน

การบริการวิชาการ โดยจัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ี 2 เดือน/ ครั้ง  เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พรอมท้ังปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ 

เปนการพัฒนางานอยางตอเน่ือง  

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (4)    

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (4)    

รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ  

2 เดือน/ครั้ง 

 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการตรวจวิเคราะหโลหิตวิทยา 

(ทางหองปฏิบัติการ) และการตรวจวิเคราะหนํ้า ดินตะกอน อากาศ ไป

ยังมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) ตาม

แบบฟอรม สงป. 2555-1   

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (5)    

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (5)    

รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 

ปงบประมาณ 2555 (สงป.2555-1) 
 

3. ฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ ประชุมบุคลากรในงานกอนและหลัง

การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตางๆ เพ่ือวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังปรับปรุงและแกไขปญหาตางๆ เปน

การพัฒนางานอยางตอเน่ือง  เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (6)    

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (6)    

รายงานการประชุมฝายวิเทศและการ

ประชาสมัพันธ ปงบประมาณ 2555 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 5 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11 

4. ภาควิชากําหนดแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน โดยรอง

คณบดีฝายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย และใหภาควิชารายงาน

ผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนละ 1 

ภาควิชา 

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (7)    

เอกสารหมายเลข PH.4.1.1 (7)    

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ ครั้งที 9/2555 ประจําเดือนกันยายน 

2555 

 

ตารางท่ี 4.1  ผลการดําเนินการบริการวิชาการของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS)  

ปงบประมาณ 2555 

กิจกรรม 

บริการวิชาการ 

ลูกคา/ชุมชน/สังคม/ 

องคกรภายนอก 

ลูกคา  (คน) รายไดจากการบริการวิชาการ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ เปาหมาย ผลดําเนินการ 

การบริการสุขภาพ

เคล่ือนที่ 

1. หนวยงานภาครัฐ 124 แหง 

2. หนวยงานเอกชน 15 แหง 
26,610 คน 21,986 คน 

11,000,000 

บาท 

10,736,375 

บาท 

คลินิกนวดแผนไทย

ประยุกต และเกาอี้เพื่อ

สุขภาพ 

ประชาชนทั่วไป 46,900 คน 48,596 คน 
13,500,000 

บาท 

13,708,000 

บาท 

บริการตรวจประเมินและ

เปนที่ปรึกษาดาน

ส่ิงแวดลอม 1. หนวยงานภาครัฐ  

2. หนวยงานเอกชน 

- น้ํา 2,500 

ตัวอยาง 

- อากาศ 1,500 

ตัวอยาง 

- กากตะตอน 

150 ตัวอยาง 

- น้ํา 2,550 

ตัวอยาง 

- อากาศ 1,404

ตัวอยาง 

- กากตะตอน 

144 ตัวอยาง 

-  

การฝกอบรม หนวยงานเอกชน 2 คร้ัง 2 คร้ัง   

ประสานความรวมมอืกับ

ภาควิชา 

1. ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข 

2. ภาควิชาโภชนวิทยา 

3. ภาควิชาบริหารงาน

สาธารณสุข 

4. ภาควิชาอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั 

5. ภาควิชาอนามยัชุมชน 

6. ภาควิชาอนามยัครอบครัว 

7. ภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร 

8. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 6 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.1.2 มีระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวยการบริการ

วิชาการ/สรางผลิตภัณฑ เพ่ือการกําหนดราคาและใช

ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.1.2        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  44..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..22 

  คณะฯ มีโครงสรางการบริหารงานและการมอบหมายผูรับผิดชอบ

เช่ือมโยงเครือขายงานบริการวิชาการท้ังภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย 

และหนวยงานภายนอก โดยจัดตั้งหนวยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ ทํา

หนาท่ีในการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขอเอกสารมอบอํานาจจาก

มหาวิทยาลัย เก่ียวกับการเสนอ/ตอรองราคาและลงนามในสัญญา สําหรับ

การดําเนินงานโครงการตางๆ กรณีท่ีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท  

  โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการโดยสํานักงานบริการฯ  ไดแก 

โครงการเปนท่ีปรึกษา ตรวจวิเคราะห ใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี นวด

แผนไทยประยุกต ฯลฯ ท้ังภาครัฐและเอกชน สํานักงานบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (OPHETS) เปนหนวยงานรับผิดชอบดูแล              

ใชระเบียบหลักเกณฑจากภาครัฐและเอกชนมาคิดวิเคราะหตนทุน  ไดแก    

 1. วิเคราะหตนทุนการฝกอบรม โดยใชระเบียบ หลักเกณฑวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมมาคํานวณคาบริการตอหัวตอปริมาณข้ันต่ําของ          

ผูเขารับการฝกอบรมของ OPHETS  

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (1)    

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (1) 

ขอมูลการคํานวณตนทุนการฝกอบรมของ 

OPHETS 

 2. วิเคราะหตนทุนคาบริการตรวจทางหองปฏิบัติการตอ parameter 

โดยใชฐานขอมูลจากการเสนอราคาวัสดุของหนวยงานจัดซื้อจัดจางภายนอก

มาคํานวณในการคิดคาใชจายตอหัวของการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (2)    

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (2) 

ตารางราคานํ้ายาหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 3. การกําหนดตนทุนคาบริการตรวจสุขภาพ ใชอัตราคาบริการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

ของทางราชการประกอบการกําหนดราคาคาบริการ เชน การใหบริการ            

นวดแผนไทยประยุกต การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (3) 

ตารางราคาตนทุนการตรวจโลหิตวิทยาแตละ 

Parameter 

  สําหรับการบริการวิชาการท่ีเปนการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ใหแก

หนวยงานจากตางประเทศ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ ดําเนินการ

วิเคราะหตนทุนในการจัดฝกอบรม โดยจําแนกตามประเภทของกิจกรรม เชน 

ตนทุนการจัดฝกอบรม การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศ มีวิธีการดังน้ี 

1. การวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม โดยใชฐานขอมูล ระเบียบ 

หลักเกณฑวาดวยคาใชจายการฝกอบรมมาคํานวณคาบริการ

ตอหัวปริมาณข้ันต่ําของผูเขารับการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (4) 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตรา

คาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับการ

เบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

ของทางราชการ ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 

2549 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 7 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคณุภาพขอ  44..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..22 

2. วิเคราะหตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

3. วิเคราะหตามประเภทของผูใหทุน 

4. วิเคราะหตามระยะเวลาในการใหการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (4) 

 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 177 ลง

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตรา

คาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับการ

เบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

  การใหบริการวิชาการสํานักงานบริการฯ มีกระบวนการติดตาม 

และประเมินผลความพึงพอใจจากโครงการ/กิจกรรม  

 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ปงบประมาณ 2555 

(จากเกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0) 

กิจกรรมและโครงการตางๆ ความพึงพอใจ 

ผูรับบริการหนวยสุขภาพเคลื่อนท่ี 4.48 

ผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต 4.38 

ผูเขารับการฝกอบรม (เฉลี่ย) 4.14 

ผูเขารับการอบรมระดับนานาชาติ (เฉลี่ย) - 

 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.2 (5) 

ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

• หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

• คลินิกนวดแผนไทยประยุกต 

• การฝกอบรม 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 8 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการ

บริการวิชาการท่ีเชื่อถือได และทันสมัย 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.1.3        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 

  สํานักงานบริการฯ วางแนวทางและแผนการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการบริการวิชาการ และนําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูล

สารสนเทศเ ก่ียวกับการบริ การ วิชาการของคณะ โดยมี  Website 

www.ph.mahidol.ac.th/ophetsเช่ือมโยงเครือขาย Website ของคณะฯ 

และมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารในการดําเนินการ

ใหบริการ ดังน้ี 

 

งานฝกอบรม  รวบรวมขอมูล 

1. โครงการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

2. ขอมูลวิทยากร 

3. ขอมูลในการคํานวณการวิเคราะหตนทุนการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (1)    

เอกสารหมายเลข 4.1.3 (1) 

ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม 

งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  รวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลการใหบริการตามระบบ MUMIS ของมหาวิทยาลัย มหิดล 

2. เอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประกอบดวย  

    1)  คูมือคุณภาพ               

    2)  ระ เ บียบปฏิ บัติของทุกกิจกรรมในงานตรวจสุขภาพ

 เคลื่อนท่ี   

    3)  เอกสารท่ีใชในการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี   

    4)  เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

3. ขอมูลหนวยงานท่ีรับบริการ   

4. ขอมูลรายช่ือผูรับบริการ   

5. ขอมูลผลการตรวจสุขภาพอยางเปนระบบ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (2)    

เอกสารหมายเลข 4.1.3 (2) 

 ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป 

 ขอมูลผูตรวจสุขภาพประจําป 

งานบริการสรางเสริมสุขภาพในคลินิก  รวบรวมขอมูล 

1. ผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต และเกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ  

2. ระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินผูรับบริการไดโดยไมตองใชวิธีเขียน   

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (3) 

ขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต    

งานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวบรวมขอมูล 

1. หนวยงานท่ีรับบริการอยางเปนระบบ 

2. ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (4) 

 ขอมูลรายช่ือสถานประกอบการ 

 ขอมูลการตรวจสิ่งแวดลอมท่ัวไป สถาน

http://www.ph.mahidol.ac.th/ophets�
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 9 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (4) ประกอบการ 

  สําหรับการประมวลผลงานบริการแตละประเภทเพ่ือการติดตาม 

และประเมินผลระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการบริการ

วิชาการ สํานักงานบริการฯ ใชระบบรวบรวมขอมูลรายเดือนโดยใชโปรแกรม  

Microsoft Office นําเสนอตอท่ีประชุมสํานักงานบริการฯ (2 เดือน/ครั้ง)  

  สรุปผลการดําเนินงานรายเดือนและผลการดําเนินงานรายป เชน 

แผนภูมิผูมารับบริการคลินิกเกาอ้ีสุขภาพ แผนภูมิผูมารับบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี แผนภูมิผูมารับบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต และตาราง

แผนการปฏิบัติงานใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี เปนตน 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (5) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.3 (5) 

รายงานผลการบริการแตละประเภท ประจําป

งบประมาณ 2555  ท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม

สํานักงานบริการฯ (2 เดือน/ครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 10 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.1.4 มีการบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับ

การเรี ยนการสอน  ก าร วิ จั ย  และการ ทํ านุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.1.4        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 

  สํานักงานบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาความเช่ือมโยงบริการ

วิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัยและงานดานอ่ืนๆ  โดยวางแผนเพ่ือ

พัฒนาความเช่ือมโยงบริการวิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน การ

วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม หรืองานดานอ่ืนๆ 

ตามภารกิจของคณะ และและใหความรวมมือกับอาจารยในคณะฯ และเครือขาย

หนวยงานภายนอกท่ีตองการในการใชกิจกรรมบริการของสํานักงานบริการฯ 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัยแกนักศึกษาตามท่ีพิจารณา

เห็นสมควร 

กิจกรรม/โครงการฯ ท่ีสํานักงานบริการฯดําเนินการตามแผนบูรณา

การการบริการวิชาการกับพันธกิจตางๆ (D) โดยรวมมือกับอาจารย/ภาควิชา

ตางๆ และหนวยงานของคณะฯ 

 

1. หนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ี มีอาจารยท่ีเปนแพทยจาก

ภาควิชาตางๆ รวมเปนทีมงานในการใหบริการ ซึ่งจากการใหบริการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนท่ี อาจารยนําประสบการณดังกลาวมาใชสอนในหองเรียน 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (1)    

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (1) 

หนั งสื อ เ ชิญอาจารย ร วม ให บริ ก า รของ

สํานักงานฯ 

 2.  ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยสํานักงานบริการฯ ทํา

การสํารวจและเก็บตัวอยางสงตรวจดังน้ี 

2.1  ภาควิชาจุลชีววิทยา ตรวจวิเคราะหดานชีวภาพ เชน 

แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส 

2.2 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจวิเคราะห

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เชน การตรวจ

สภาพแวดลอมดานแสงสวาง เสียง ความรอน การตรวจคุณภาพอากาศท่ี

ระบายออกจากปลองควัน การตรวจคุณภาพบรรยากาศ 

2.3 ภาควิชาโภชนวิทยา ตรวจวิเคราะหดานชีวเคมี/คุณภาพ

อาหาร 

  การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการสามารถใชตัวอยาง

เหลาน้ีเปนกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ 

 

3. การฝกอบรมแกบุคลากรภายนอกท้ังในและตางประเทศ มี

อาจารยจากภาควิชารวมเปนวิทยากร โดยใชความรูความสามารถเฉพาะทาง

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (2) 

โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 

ของแตละบุคคลมาบริการวิชาการแกบุคลากรภายนอก เชน การฝกอบรม

นานาชาติ หลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข

สําหรับบุคลากรทางการแพทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซึ่งมีอาจารยจาก 11 ภาควิชา รวมเปนวิทยากร ไดแก ภาควิชาอนามัย

ครอบครัว บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร การพยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และโภชนวิทยา 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (2)    

ภายนอกซึ่ งมีอาจารยภาควิชาตางๆ เปน

หัวหนาโครงการ 

โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชา

ตางๆ เปนหัวหนาโครงการ   

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (3) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (3) 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบุคลากร

ภาควิชาเปนหัวหนาโครงการ 

ตารางท่ี 4.3 โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ เปนหัวหนาโครงการ   

ปงบประมาณ 2555 
 

ภาควิชา โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก 

ผศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล 

ภาควิชาโภชนวิทยา 
1.  โครงการท่ีปรึกษาในการคนควาหาผลของการบริโภคขาวโอตในผูท่ีมี          

คอเลสเตอรอลสูง 

ผศ. ดร.วิริณธ์ิ กิตติพิชัย 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว 
2.  โครงการศึกษาเพ่ือสรางรูปแบบ (Model) ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขาราชการ 

รศ. ดร.ประยูร ฟองสถิตยกุล 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

3.  โครงการท่ีปรึกษาในการสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and Green 

และตรวจประเมินการดําเนินงานตามโครงการแตละกลุมเปาหมาย ตาม

โครงการกรุงเทพสะอาดรมรื่น (Bangkok Clean and Green) 

รศ.วิชัย พฤกษธาราธิกูล 

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.  ท่ีปรึกษาโครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ: 

การจัดก�รความปลอดภัยโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

รศ. ดร.สรา อาภรณ 

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5.  โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระบบ GHS สําหรับผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ี

ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข 

นางธิราดา นุตมากุล 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

6.  โครงการพัฒนาบริการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกรุงเทพมหานคร 

ปงบประมาณ 2555 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 
7.  โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล

เปาโลเมโมเรียล 

รศ. ดร.ประมุข โอศิริ 

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.  โครงการท่ีปรึกษาการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

ผศ. ดร.มณฑา เกงการพาณิช 

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
9.  โครงการควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยาเสน) โดยใชชุมชนเปนฐาน 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44 

ผศ. ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

10. โครงการเก็บตัวอยางนํ้าประปาตรวจวิเคราะหหาไวรัสประจําป 2555 

ภาควิชา โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนนุจากหนวยงานภายนอก 

รศ. ดร.ประยูร ฟองสถิตยกุล 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

11. โครงการประเมินการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของ

ประชาชนทุกสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

รศ. ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขทองถิ่น ในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ 

รศ. ดร.ภูษิตา อิทรประสงค 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

13. โครงการวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหนวยงานกรมควบคุม

โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผศ. ดร.สุพพัต ควรพงศากุล 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

14. ท่ีปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรองคุณภาพอากาศใน

อาคาร ตามโครงการสงเสริมสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรค 

ผศ. ดร.วิริณธ์ิ กิตติพิชัย 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

15 . โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติรายการของนักบริหารการ

เปล่ียนแปลงรับใหม รุน 3 ภายหลังจากการปฏิบัติราชการในหนวยงานท่ีตองมี

ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรครบ 12 เดือน  

  ปงบประมาณ 2555  โครงการบรกิารวิชาการท่ีดําเนินการแลว

เสร็จ หรืออยูระหวางดําเนินการท่ีนําผลการดําเนินงานมาใชประโยชนในการ

เรียนการสอนและวิจัย จํานวน  29 เรื่อง จากจํานวนโครงการบริการวิชาการ

ท้ังหมด 43 โครงการ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (4) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.4 (4) 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนําความรู

และประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรยีน

การสอน 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.1.5 ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑดวย

จริยธรรม มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ

สาธารณะ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.1.5        

 
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..55 

ผูบริหารสํานักงานบริการฯ  และหัวหนาหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ

กํากับดูแลดานจริยธรรม มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะใน

การใหบริการวิชาการ ทําหนาท่ีดูแลพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน

ทุกหนวย ติดตามดูแลโดยการสังเกต และประมวลจากแบบประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการ ซึ่งรวบรวมสรุปและนําเสนอท่ีประชุมสํานักงานบริการ

ฯ 2 เดือน/ 1 ครั้ง หากพบประเด็นปญหาจะดําเนินการช้ีแจงคนหาสาเหตุ 

และปรับปรุงแกไข 

 

สํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี (ISO 9001:2000) ตอเน่ืองมา   5 ป โดยสิ้นสุดการรับรองในเดือน

กันยายน 2552 และไดรับการรับรองคุณภาพบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี

ระดับสูงข้ึน (ISO 9001:2008) เมื่อเดือนตุลาคม 2552 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน

ระบบควบคุมคุณภาพของการบริการไมใหเกิดผลเสียอันไมพึงประสงคแก

ผูรับบริการ นับเปนความรับผิดชอบตอสาธารณะดวยจริยธรรมและคุณธรรม 

มีการติดตามกํากับงานตามคูมือระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (1)    

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (1) 

เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหาร

คุณภาพ  ISO 9001 : 2008 ตั้งแตตุลาคม  

2552 ถึงปจจุบัน 

  สํา นักงานบริการฯ ติดตาม ประเมินผลความมีจริยธรรม 

มนุษยธรรม ความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหบริการวิชาการ โดย

สํารวจความพึงพอใจ ดวยวิธีการ 

1. สุมตัวอยางหนวยงานผูรับบริการสัปดาหละ 1 หนวยงาน  

2. มีตูเก็บแบบสํารวจความพึงพอใจ  

3. ผูจัดการสํานักงานบริการฯ จะตรวจสอบขอมูลในแบบสํารวจ

กอน แลวจึงนําไปวิเคราะห   

4. นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจในการประชุมทบทวน

ระบบบริหารคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (2)    

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 4.1.5 (2) 

เอกสารรายงานการประชุมทบทวนระบบ

บริหารคุณภาพ 
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องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการ

วิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.2        
 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.2.1 มี ระบบการศึกษาความตองการ ความ

คาดหวัง และความคิดเห็นจากผูรับบริการ ผูเกี่ยวของ 

ใหเปนท่ีตองการของผูรับบริการ   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.2.1        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..11 

  การจัดบริการ/ผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดย

สํานักงานบริการฯ ทําหนาท่ีเปนหนวยงานบริการวิชาการของคณะฯ งานบริการจึงมี 

2 ลักษณะ คือ 

 1.  งานบริการวิชาการท่ีสํานักงานฯ จัดข้ึนตามนโยบาย และวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว นับเปนงานประจําโดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานตางๆ คือ  

                1) การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี   

                2) การตรวจสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

                3) การฝกอบรมและวิจัย   

                4) นวดแผนไทยประยุกต   

                5) เกาอ้ีเพ่ือสุขภาพ 

 2. งานบริการวิชาการในลักษณะโครงการท่ีสํานักงานบริการฯไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโดยตรง และโครงการซึ่งอาจารยคณะสาธารณสุข

ศาสตร รับผิดชอบเปนหัวหนาโครงการโดยการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ 

 

 สํานักงานบริการฯ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ

ตางๆ/การรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเก่ียวของ ดวยการสํารวจความ              

พึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการ  

 สํานักงานบริการฯ นําขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจผูรับ 

บริการมาปรับปรุงพัฒนางาน ดังนี้ 

 

1. การลงทะเบียนผูรับบริการตรวจสขุภาพเคลื่อนท่ีใหรวดเร็วข้ึน โดยปรับปรุง

การคนเอกสารบันทึกการตรวจสุขภาพดวยระบบคอมพิวเตอร 

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.1 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.1 (1)   

ข้ันตอนการตรวจสอบรายช่ือตรวจ

สุขภาพโดยใชโปรแกรม Excel 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสรางความสัมพันธในการ

ใหบริการวิชาการ   
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.2.2         
 

 

การดําเนิการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอนการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..2 2  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..2 2  

 สํานักงานบริการฯ  มีหนวยการตลาดและประชาสัมพันธ รับผิดชอบสราง

เครือขายผูรับบริการ ดําเนินการในการใหขอมูลขาวสาร จูงใจและสรางความสัมพันธ

กับผูรับบริการผูเก่ียวของในปจจุบันและอนาคต โดยมีระบบสื่อสารและสราง

ความสัมพันธกับผูรับบริการโดยมอบหมายใหหนวยลูกคาสัมพันธรับผิดชอบ ทําหนาท่ี

ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธกับผูรับบริการ ดังน้ี 

 

1. การติดตอสื่อสารขอมูลประชาสัมพันธบริการท่ัวไปมีเอกสาร Booklet 
ประชาสัมพันธบริการของสํานักงานบริการฯ 

2. การติดตอกับผูใชบริการของสํานักงานจัดทําแบบฟอรมในการสง – ตอบ

รับ กับผูใชบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีตามระบบคุณภาพท่ีกําหนดไวสํารวจความ

ตองการและความพึงพอใจจากผูใชบริการ 

3. การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูใชบริการจัดทําของขวัญเปนอภินันทนาการ

แกผูใชบริการในโอกาสปใหมเปนประจําทุกป 

 

การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2 สํานักงาน
บริการฯ พิจารณาจากการดําเนินการสงผลใหมีแนวโนมท่ีจะคงจํานวนผูรับบริการเดิม
ท่ีใชบริการอยางตอเน่ือง และจํานวนผูรับบริการใหมท่ีเพ่ิมข้ึน/มีรายไดจากการบริการ
เพ่ิมข้ึน โดยกําหนดตัวช้ีวัดในการดําเนินงานไว ดังน้ี 

 

1. สงจดหมายเชิญชวนผูรับบริการตรวจสุขภาพ 265 ฉบับ 

2. สํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการตรวจสุขภาพ สัปดาหละ 1 

หนวยงาน  

3. สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกตจากผูรับ บริการ

ใหมทุกคน 

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2  (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2  (1)   

 จดหมายเชิญชวน 

 แบบสํารวจความพึงพอใจ

ผูรับบริการ 

การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดาํเนินงานดานการสื่อสารและ 
สรางความสัมพันธ  สํานักงานบรกิารฯ ดําเนินการดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธบริการของสํานักงานบริการฯ โดยเผยแพร Booklet 

สํานักงาน แกหนวยงาน และผูสนใจในโอกาสจัดบูธประชุมวิชาการ รวมท้ังผูศึกษาดู

งานสํานักงาน จํานวนประมาณ 100 ฉบับ  

2. การสงจดหมายเชิญชวนหนวยงานใหรับบริการตรวจสุขภาพ ไดสง

จดหมายใหหนวยงานภาครัฐจํานวน 150 แหง ตอบรับใชบริการ 124 แหง และสง

จดหมายใหหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 15 แหง ตอบรับใชบริการ 15 แหง  

 

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2  (2)   

 Booklet 

 จดหมายเชิญชวน 

 สมุด Diary ป 2555 
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การดําเนิการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอนการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..2 2  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..2 2  

3. ทําสมุด Diary ป 2555 เปนของขวัญแกผูบริการหนวยงานท่ีรับบริการ 

ผูรับบริการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสิ่งแวดลอมเครือขายหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการฝกอบรมประชุมและสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 1,500 เลม 

เอกสารหมายเลข PH. 4.2.2  (2)   
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องคประกอบ 4.3 บริการ/ ผลิตภัณฑ  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ  ไดรับการ

ยอมรับในระดับชาต/ินานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.3        

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ท่ี

ไดรับการยอมรับ/รับรองในวงวิชาการหรือองคกรตาม

มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑท้ังในระดับชาติ/

นานาชาติ 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.3.1        

 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

คณะฯ ดําเนินการตามแผนการใหบริการวิชาการดวยมาตรฐานระดับชาติ  

โดยดําเนินงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ของสํานักงานบริการฯ ไดรับการรับรอง

คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตอเน่ืองมาตั้งแต ป 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่งได Upgrade 

เปน ISO 9001 : 2008  จึงกลาวไดวาเปนงานบริการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับตาม

มาตรฐานท้ังระดับชาติและสากล 

 

 คณะฯจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานการแพทยและการสาธารณสุข เปน

ท่ียอมรับของสังคมท้ังหลักสูตรไทยและนานาชาติ ประชาสัมพันธผานองคกรเครือขาย

ท่ีเก่ียวของ  หลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการนานาชาติในป 2555 

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (1)   

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1  (1)   

รายช่ือหลักสูตรการฝกอบรมและ

การประชุมวิชาการนานาชาติในป 

2555 

ในรอบปงบประมาณ 2555 การติดตาม ประเมินผล การดําเนินการ

ใหบริการวิชาการตามแผนและข้ันตอนท่ีกําหนดไว  สามารถสรุปผลการใหบริการ

วิชาการได ดังน้ี 

1. รับทําวิจัยและเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหแกหนวยงานภายนอก 

(ดําเนินการผานสํานักงานบริการฯ)  จํานวน 15 โครงการ ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ดังตาราง 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

ตารางท่ี 4.4 รายช่ือโครงการวิจัยและเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหแกหนวยงานภายนอก 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ีใหทุน  

1 โครงการที่ปรึกษาในการคนควาหาผลของการบริโภคขาว

โอตในผูที่มีคอลเลสเตอรอลสูง 

(ธันวาคม 2554 – 

พฤศจิกายน 2555) 

บริษัทเปบซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง 

จํากัด 

2 โครงการศึกษาเพื่อสรางรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ 

(เมษายน – กันยายน 

2555) 

ก.พ. 

3 โครงการที่ปรึกษาในการสรางตัวชี้วัดมาตรฐานตามแนวคิด 

Clean and Green และตรวจประเมินการดําเนินงานตาม

โครงการแตละกลุมเปาหมาย ตามโครงการกรุงเทพสะอาด

รมร่ืน (Bangkok Clean and Green) 

(พฤษภาคม – พฤศจิกายน 

2555) 

 

กองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สํานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร 

4 ที่ปรึกษาโครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัย

แกสถานประกอบการ: การจัดการความปลอดภัย

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 

(มีนาคม – กันยายน 

2555)  

 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภยั 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5 โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระบบ GHS สําหรับ

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทาง

สาธารณสุข 

(กุมภาพันธ – กันยายน 

2555) 

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา 

6 โครงการพัฒนาบริการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคในกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 

(กุมภาพันธ – กันยายน 

2555) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 

7 โครงการฝกอบรม เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเปาโล 

(15 พฤษภาคม 2555: 70 

คน) 

โรงพยาบาลเปาโล 

8 โครงการที่ปรึกษาการศึกษาเพือ่พัฒนามาตรฐานดานอาชี

วอนามยัและความปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) 

(กรกฎาคม 2555 – 

สิงหาคม 2556) 

 

สํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

9 โครงการควบคุมบุหร่ี (มวนเองหรือยาเสน) โดยใชชุมชน

เปนฐาน 

(กรกฎาคม 2555 – 

สิงหาคม 2556) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

10 โครงการเก็บตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหหาไวรัส

ประจําป 2555 

(กุมภาพันธ – เมษายน 

2555) 

กองเฝาระวังคุณภาพน้ํา การประปา

นครหลวง 

11 โครงการประเมินการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคของประชาชนทุกสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

(สิงหาคม 2555 – 

กันยายน 2556) 

 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสาธารณสุข

ทองถิ่น ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่สุขภาพ 

(สิงหาคม 2555) 

 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา 

13 โครงการวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หนวยงานกรมควบคุมโรค ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(กรกฎาคม 2554 – 

กุมภาพันธ 2555) 

กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

14 ที่ปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจ

รับรองคุณภาพอากาศในอาคาร ตามโครงการสงเสริม

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม เพือ่ปองกันและเฝาระวังโรค 

(22 พฤษภาคม – 15 

สิงหาคม 2555) 

 

กองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สํานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร 

15 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติรายการของ

นักบริหารการเปล่ียนแปลงรับใหม รุน 3 ภายหลังจากการ

ปฏิบัติราชการในหนวยงานที่ตองมีความสําคัญเชิง

ยุทธศาสตรครบ 12 เดือน 

(สิงหาคม – กันยายน 

2555) 

 

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 19 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

2. ใหบริการตรวจวิเคราะหนํ้า  อากาศ กากตะกอน ใหแกหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน  

 1) ตรวจวิเคราะหนํ้า     2,580  ตัวอยาง 

 2) ตรวจวิเคราะหอากาศ    1,149  ตัวอยาง 

 3) ตรวจวิเคราะหกากตะกอน    128  ตัวอยาง 

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (2) 

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (2) 

ผลการใหบริการตรวจวิเคราะหนํ้า 

อากาศ และกากตะกอน 

3. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ใหแกบุคลากรภาครัฐและเอกชน จํานวน 

21,986 คน     

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (3)   

ผลการใหบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี 

4. บุคลากรสายวิชาการจากภาควิชารับเชิญเปน 

4.1 วิทยากร         287  ครั้ง 

4.2 กรรมการ/ ท่ีปรึกษาวิชาการ      16  ครั้ง 

4.3 กรรมการวิชาชีพ    121  ครั้ง 

4.4  กรรมการวิทยานิพนธ       80  ครั้ง 

4.5 สอนพิเศษและอ่ืนๆ      278  ครั้ง 

4.6 คิดเปนรอยละ 507.14  ของอาจารยท้ังหมด  

(จํานวนครั้งบุคลากรท่ีใหบริการวิชาการ  781  ครั้ง  จากอาจารยท้ังหมด  154 

คน)    

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (4)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (4)   

สรุ ปการบริ ก า ร วิชาการ เป น

วิทยากร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ฯลฯ ของบุคลากรสายวิชาการ

จากภาควิชา 

วิทยากร = 287 ครั้ง 

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 20 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

 

กรรมการ/ ท่ีปรึกษาวิชาการ = 16 ครั้ง 

 

 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 21 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

 

กรรมการวิชาชีพ = 121 ครั้ง 

 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 22 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

 

กรรมการวิทยานิพนธ = 80 ครั้ง 

 
 

 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 23 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

 

อ่ืนๆ =  278 ครั้ง 

 
 

 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 24 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

 งานบริการวิชาการระดับนานาชาติ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ

ดําเนินงานดานตางๆ ในระดับนานาชาติ ไดแก การจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม

วิชาการนานาชาติ  การเจรจาความรวมมือกับตางประเทศ และเครือขาย ดังน้ี 

 

1. จัดฝกอบรมหลักสูตระยะสั้นระดบันานาชาติจํานวน 7 หลักสูตร มีผูรับบริการ 74 

คน จากประเทศตางๆ ไดแก ประเทศบังคลาเทศ  อินโดนีเซีย  ญี่ปุน  

สหรัฐอเมริกา ติมอร เลสเต และ เวียดนาม เปนตน และจัดประชุมวิชาการ 1 

ครั้ง  ดังตาราง  เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (5)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1 (5)   

การจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/

ประชุมวิชาการนานาชาติ   

 

แผนภาพท่ี 4.5 ผลงานการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ลําดับ เรื่อง วันที่จัด 
จํานวน

ผูรับบริการ (คน) 
กลุมผูรับบริการ 

1 Planning Monitoring of Health 16-27 ม.ค 55 4 ผุรับทุนจากองคการอนามัยดลกประเทศ

คลาเทศกระทรวงสาธารณสุข 

2 Reproductive Health and Tackling 

AIDS in Bangkok  

18 ม.ค. 55 38 นักศึกษาปริญญาโทจาก Hasanuddin 

University ประเทศอินโดนีเซีย 

3 Primary Health Care and Public 

Health Nursing 

27 ก.พ.16 มี.ค. 55 1 Tokyo Medical and Dental Univers   

ประเทศญี่ปุน    

4 Health and Diseases in Thailand- 

Field Experience              

23 พ.ค. – 4 มิ.ย. 55 10 นักศึกษาแพทยมหาวิทยาลัย Wisconsin 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5 HIV/AIDS and TB Management  17 ส.ค. 55 5 เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ

ติมอร -เลสเต 

6 Maternal and Child Healt  10 ต.ค. 55 10 ผูรับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดน  

7 Strengthening Nutrition Program      10 – 11 ก.ค. 55 6 เจาหนาที่กระทระทรวงสาธารณสุข

ประเทศติมอร-เลสเต 

8 ประชุมวิชาการเร่ือง Accreditation in 

Public Health Education in Asia 

Pacific Region 

 29-30 มี.ค.55 30 ผูบริหารจากประเทศสมาชิก APACPH 

 
 การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ / การเยี่ยมชมคณะ 15  ครั้ง ดังตาราง 

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (6) 

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (6) 

สรุปการเจรจาความรวมมือทาง

วิชาการ / การเยีย่มชมคณะ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 25 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

ตารางท่ี 4.6  ผลงานการเจรจาความรวมมือทางวิชาการ / การเยีย่มชมคณะ  

ลําดับ วัน เดือน ป อาคันตุกะ 
หนวยงาน/

ประเทศ  
ประเทศ กิจกรรม 

1 27 ม.ค. 55 

 

Prof. Richard Cash 

and Dr.Sanjay 

Zodpey 

Public Health 

Foundation  

    อินเดีย ประสานความรวมมือทางดาน

วิชาการ งานวิจัย และแลกเปลีย่

นักศึกษา 

2 3 ก.พ. 55       Prof.Jung Der Wang Cheng Kung 

University 

ไตหวัน บรรยายพิเศษ Epidemiologica  

Research for Public Health 

Policy 

3 22 ก.พ. 55 Prf.Hiroshi Kida Hokkaido 

University 

ญี่ปุน บรรยายพิเศษเรื่อง Let us Loo  

back upon avian,swine and 

pandemic influenza 

4 14 มิ.ย. 55 คณะผูบริหารจาก New 

South Wales   

New South 

Wales 

University  

ออสเตรเลีย เจรจาความรวมมือทางดาน

วิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยน

นักศึกษารวมกัน 

5 20 ก.ค.55  คณะอาจารยจาก 

Kyoto University 

Mukogawa 

Women’s University  

Kyoto 

University 

Mukogawa 

Women’s 

University 

ญี่ปุน เจรจาความรวมมือทางดาน

วิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยน

นักศึกษารวมกัน 

6 6 ก.ย. 55 คณะนักศึกษาปริญญา

ตรีจากคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัย

อินโดนีเซีย 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร 

มหาวิทยาลยัอิน

โดเนียเซีย 

อินโดนีเซีย เยี่ยมชมและสํารวจในดานการ

เรียนการสอน 

7 2 พ.ย. 55 คณะอาจารยและ

นักศึกษาจาก 

University of 

Andalas ประเทศ

อินโดนีเซีย 

University of 

Andalas ประเทศ

อินโดนีเซีย 

อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเก่ียวกับหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

8 13 ธ.ค. 55 นายแพทยสําลี เปลีย่น

บางชาง 

WHO-SEARO อินเดีย บรรยายายพิเศษเรื่อง The 

Significance of Public Health 

Functions 
 
2. งานวิเทศและการประชาสัมพันธดําเนินการดานเครือขายความรวมมือท้ังใน

และระหวางประเทศ ดังน้ี 

2.1 เครือขายความรวมมือในประเทศ ไดแก เครือขายสถาบันการศึกษา

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (7) 

2.1.1 รายงานการประชุมผูบริหาร

เครือขาย 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 26 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

สาธารณสุขศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ (Thai-PHEIN) มีการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1.1 จัดประชุมผูบริหารเครือขายอยางตอเน่ือง 2 ครั้ง 

2.1.2 จัดทําวารสารนานาชาติ “Asia Journal of Public Health” 2 

ฉบับ 

2.1.3 จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555 

2.2 เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก เครือขาย Asia-Pacific Academic 

Consortium for Public Health (APACPH) และเครือขาย South East Asia 

Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) และไดมีการ

ดําเนินงานรวมกับเครือขายจํานวน 6 ครั้ง ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.1  (7)   

2.1.2 Asia Journal of Public 

Health 

2.1.3 Proceeding ประชุม

วิชาการบัณฑติศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย 

เอกสารหมายเลขPH. 4.3.1 (7) 

2.2 แฟมภาพการประชุม 

เครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

 

 

ตารางท่ี 4.7 รายช่ือเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

 

เครือขาย รายชื่อ การดําเนินงานรวมกับเครือขาย 

เครือขาย  

Asia-Pacific 

Academic 

Consortium for 

Public Health 

(APACPH) 

1. APACPH  Members 

2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

3. คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตรจาก ThaiPHEIN 

เขารวมประชุมในหัวขอเรื่อง “Accreditation in PHE in Asia  

Pacific region and APACPH Management Boar 

Meeting”  ในระหวางวันท่ี 29 – 31 มีนาคม 2555 

 

 

เครือขาย  

Asia-Pacific 

Academic 

Consortium for 

Public Health 

(APACPH) 

1. APACPH  Members 

2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

 

 

 

 เขารวมประชุมในหัวขอเรื่อง“Executive Board Meeting 

and Accreditation Conference” ณ กรุงจาการตา 

ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันท่ี 20-23 พฤษภาคม 

2555 

 

เครือขาย  

Asia-Pacific 

Academic 

Consortium for 

Public Health 

(APACPH) 

1. APACPH  Members 

2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

 

เขารวมประชุม Taipei meeting of APACPH for Public 

Health Education on Accreditation in Asia-Pacific 

ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน ในระหวางวันท่ี 1-4 กันยายน 

2555 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 27 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..1 1  

เครือขาย  

Asia-Pacific 

Academic 

Consortium for 

Public Health 

(APACPH) 

1. APACPH  Members 

2. ผูบริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

 

เขารวมประชุม APACPH ครัง้ท่ี 44 ในหัวขอเรื่อง 

“Millennium Development Goals Beyond 2015: 

The Callenge for Public Health” ในระหวางวันท่ี 12-

17 ตุลาคม 2555 พรอมท้ังคณะสนับสนุนใหแกอาจารย

จํานวน 8 คน ในการนําเสนอผลงานวิจัยทุนละ 10,000.00 

บาท 

เครือขาย 

World Health 

Organization 

(WHO –SEARO) 

SEAPHEIN 

proposal และ 

Modules -

National Health 

Planning 

1. ดร. สําลี  เปลี่ยนบางชาง 

 ผูอํานวยการองคการอนามัย

โลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

จาก WHO-SEARO 

2. ผูบริหารคณะ 

3. ผูแทนคณะกรรมการ 

Modules 

 

    ในโอกาสรับฟงการรายงานความกาวหนาในการดาํเนินงาน 

     ของ   NEW-CCET, SEAPHEIN proposal และ Modules- 

      National Health Planning  วันพฤหัสบดีท่ี 29  

      พฤศจิกายน 2555 ณ หองสุรินทร  โอสถานุเคราะห  ช้ัน  

      2  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ 

 

เครือขาย 

World Health 

Organization 

(WHO –SEARO) 

 

1. WHO – SEARO   

2. คณะกรรมการ Modules                                      

   คณะกรรมการดําเนินการจัดทํา Modules- National  

        Health Planning for SEAR Member States  และ 

        วางแผนในการเตรียมจัดฝกอบรมใหแกประเทศสมาชิก  

        11 ประเทศ 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 28 

 

มาตรมาตรฐานคุณภาพฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

4.3.2 มีบริ ก า ร วิช าก าร /ผ ลิตภัณฑ ท่ี เ ป น

ประโยชนตอชุมชน/สังคม   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 4.3.2        
 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..2 2  

ในป 2555 คณะฯ โดยงานวิเทศและประชาสัมพันธ ใหบริการวิชาการท่ีเปน

ประโยชนตอชุมชน/สังคม  ดังน้ี 

1. การเผยแพรความรูผานสื่อโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  

ในรายการ “หนาตางสุขภาพ” 

    

 

ตารางท่ี 4.8 เรื่องการเผยแพรความรูผานสื่อโทรทัศน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยในรายการ “หนาตางสุขภาพ” 

ลําดับท่ี เดือน จํานวนเร่ือง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1  

ออกอากาศ 

วันท่ี 1,2 ตุลาคม 

2554 

3           ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

ตอนท่ี 1 เรื่อง สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยเพ่ืออนามัย 

ผูบริโภค 

ตอนท่ี 2 เรื่อง หัวใจอาหารปลอดภัย 

ตอนท่ี 3 เรื่อง บทบาทผูบริโภคอาหารปลอดภัย 

 โดย ผศ.ศิราณี ศรีใส  

2 ออกอากาศ 

วันท่ี 5,612, 

พฤศจิกายน 2554 

3                  คณะสาธารณะสุขศาสตร 

ตอนท่ี 1 เรื่อง การประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาสถาบัน 

การศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑ 

โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล 

ตอนท่ี 2 เรื่อง ท่ีมาของการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา 

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี ๑ โดย รศ.จรวยพร สภุาพ 

ตอนท่ี 3 เรื่อง โครงการวิจัยและวิทยานิพนธของ 

นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.พิพัฒน ลักษมีจรลักุล 

 
3 ออกอากาศ 

วันท่ี 3,410, 

ธันวาคม 2554 

3 ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ตอนท่ี 1 เรื่อง โรคนํ้ากัดเทา 

ตอนท่ี 2 เรื่อง โรคฉ่ีหนู 

ตอนท่ี 3 เรื่อง โรคอุจาระรวงในเด็ก 

รศ.พญ.กนกรตัน ศิริพานิชกร 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 29 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..2 2  

4 ออกอากาศ 

วันท่ี 1,7,8, มกราคม 

2555 

3 ภาควิชาปรสติวิทยาและกีฏวิทยา 

ตอนท่ี 1 เรื่อง โรคไขสมองอักเสบ 

ตอนท่ี 2 เรื่อง โรคอาการไขสมองอักเสบ 

โดย ผศ.ประยุทธ พุทธรักษกุล 

ตอนท่ี 3 เรื่อง ยุงรําคาญและการปองกัน 

โดย ผศ.ทวี สายวิชัย 

5 ออกอากาศ 

วันท่ี 4,5,11, 

กุมภาพันธ 2555 

3 สถานฝกอบรมและวิจัยอนามยัชนบท 

ตอนท่ี 1 เรื่อง การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ปการศึกษา  

2554   โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล 

ตอนท่ี 2 เรื่อง การฝกภาคสนามฯ กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน  

                 ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 3 เรื่อง การฝกภาคสนามฯ กับการพัฒนาสุขภาพชุมชน  

                 ตอนท่ี 2 

โดย ผศ.ทัศนีย ศิลาวรรณ 

6 ออกอากาศ 

วันท่ี 3,10,17, 

มีนาคม 2555 

3 ภาควิชาระบาดวิทยา 

ตอนท่ี 1 เรื่อง การดําเนิน กอนการฝกปฏิบัติงานและ 

หลังฝกปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2554 ของนักศึกษา 

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

ตอนท่ี 2 เรื่อง การเตรียมการฯ 

ตอนท่ี 3 เรื่อง หลังฝกปฏิบัติงานฯ 

รศ.วิศิษฏ ฉวีพจนกําจร 

7 ออกอากาศ 

วันท่ี 7,14,21, 

เมษายน 2555 

3 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

ตอนท่ี 1 เรื่อง สาธารณสุขสุขภาพผูสูงอาย ุ

โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล 

ตอนท่ี 2 เรื่อง ทําไมตองพูดถึงบุหรี่มวนเอง 

ตอนท่ี 3 เรื่อง ภาษีเพ่ิมข้ึน แตทําไมคนสูบไมลดลง 

โดย ผศ.มณฑา เกงการพานิช 

 

 

8 ออกอากาศ 

วันท่ี 5,12,19, 

พฤษภาคม 2555 

3              ภาควิชาอนามัยครอบครัว  

“เรื่องโรคท่ีมากับหนารอน” 

ตอนท่ี 1 เรื่อง โรคท่ีมากับอาหารและนํ้า 

ตอนท่ี 2 เรื่อง โรคพิษสุนัขบา 

ตอนท่ี 3 เรื่อง โรคลมแดด 

โดย ผศ.นายแพทยศุภชัย ปติกุลตงั 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 30 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..2 2  

9 ออกอากาศ 

วันท่ี 2,9,16, 

มิถุนายน 2555 

3                       ภาควิชาโภชนวิทยา  

เรื่อง ยุทธการชะลอวัย... 

กินอยางไรใหผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน 

ตอนท่ี 1 การจัดการประชุม 

ตอนท่ี 2 ท่ีของโครงการ 

ตอนท่ี 3 กินอยางไรใหผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน  

โดย รศ.เรวดี จงสุวัฒน 

10 ออกอากาศ 

วันท่ี 7,14,21, 

กรกฎาคม 2555 

3                ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

ตอนท่ี 1 การจัดการประชุมครอบครัวและเด็กไทย 

กาวไกลสูสากล  โดย ผศ.กนิษฐา จํารูญสวัสดิ ์

ตอนท่ี 2 แท็บเล็กกับสุขภาพ 

โดย ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรพัย 

ตอนท่ี 3 สื่อดวยรัก ทักดวยใจ ครอบครัวไทยเขมแข็ง 

โดย ผศ.พิมพสรุางค เตชะบุญเสรมิศักดิ ์

11 ออกอากาศ 

วันท่ี 18,19,24, 

สิงหาคม 2555 

3                        โรคมือเทาปาก 

ตอนท่ี 1 โรคมือเทาปาก กับบทบาทนักสาธารณสุข 

โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล 

ตอนท่ี 2 อาการของโรคมือเทาปาก 

ตอนท่ี 3 วิธีปองกันโรคมือเทาปาก 

โดย ผศ.นพ.ศุภชัย ปติกุลตัง 

12 ออกอากาศ 

วันท่ี 1,8,15, 

กันยายน 2555 

3 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

ตอนท่ี 1 ท่ีมาของโครงการ 

ตอนท่ี 2 การรักษาโรคเบ้ืองตน 

ตอนท่ี 3 การใชยาท่ีถูกตอง 

โดย รศ.สุนีย ละกําปน 

 

ในป 2555 คณะฯ จัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ รวมท้ังสิ้น 19  โครงการ  

 

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.2   (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 4.3.2   (1)   

สรุปผลการจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการแกชุมชน/สังคม ปพ.ศ. 

2555 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 31 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..2 2  

ตารางท่ี 4.9 ผลงานการจัดฝกอบรม/ สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ 

ลําดับ ชื่อโครงการอบรม / สัมมนา วัน เดือน ปท่ีจัด 

จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน) 

กลุมผูรับบริการ 

1 จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาวิชาการอาชีวอ

นามัยและความปลอดภยัสูอาชีพและประ

ชมคมอาเซียน 

 20 ม.ค.55 40 บุคลากรสังกัดสถานศึกษา

ท่ีมีการเรยีนการสอนดาน    

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

2 จัดฝกอบรมหลักสูตร การปองกันและระงับ

การแพรเช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมลู

ฝอยติดเช้ือ รุนท่ี 1/2555 

 9-10 ก.พ.55 47 บุคลากรสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

3 จัดอบรมเรื่อง "มาตรฐานโภชนาการ

สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล : มาตรฐาน

กําหนดปริมาณสารอาหารและการคํานวณ

อาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค รุนท่ี 2" 

(ศูนยวิจัยฯ) 

 28-30 มี.ค.55 55 บุคลากรสังกัดสาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

นครราชสมีา 

4 จัดอบรมหลักสตูร การใชโปรแกรม SPSS  23-27 เม.ย.55 17 เจาหนาท่ีจากกระทรวง

สาธารณสุข และผูสนใจ 

5 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นักสาธารณสุข : 

อดีต ปจจุบัน สูอนาคต 

 27 เม.ย.55 236 ศิษยเกาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

6 โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดการมลูฝอยตดิ

เช้ือในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเปาโล 

 15 พ.ค.55 70 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลเปาโล 

7 จัดอบรมเรื่อง "มาตรฐานโภชนาการ

สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล : การวางแผน

การจัดเมนู การตัก และการจัดอาหารเสิรฟ

เฉพาะโรค รุนท่ี 1" (ศูนยวิจัยฯ) 

17-18 พ.ค.55 38 บุคลากรสังกัดสาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

นครราชสมีา 

8 จัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครัง้ท่ี 12 

เรื่อง อาหารและโภชนาการกลาวไกลสู

ประชาคมอาเซียน 

 21-23 พ.ค.55 189 บุคคลท่ัวไป ผูสนใจ และ

บุคลากรภาครัฐ 

9 จัดอบรมเรื่อง "การเขียนโครงรางการวิจัย 

R2R สําหรับบุคลากรสังกัดสาธารณสุข

จังหวัดสระบุรี (ศูนยวิจยัฯ) 

 26-27 พ.ค.55 36 บุคลากรสังกัดสาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี

10 จัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะหขอมลูและการ

เขียนรายงานผลการวิจัยสําหรับบุคลากร

สถาบันธัญญารักษ" (ศูนยวิจัยฯ) 

 26-27 ก.ค.55 28 บุคลากรสถาบันธัญญารกัษ 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 32 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..2 2  

ลําดับ ชื่อโครงการอบรม / สัมมนา วัน เดือน ปท่ีจัด 

จํานวน

ผูรับบริการ 

(คน) 

กลุมผูรับบริการ 

11 จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว

แหงชาติ ครั้งท่ี 7 เรื่อง ครอบครัวและ

เด็กไทยยุคใหม กาวไกลสูสากล 

 23-24 ส.ค.55 230 บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของดาน

อนามัยครอบครัว 

12 จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดานสาธารณสุขทองถ่ินในการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ รุน 1 

(ศูนยวิจัยฯ) 

 28-31 ส.ค.55 40 บุคลากรดานสาธารณสุข

ทองถ่ิน ในเขตจังหวัด

นครราชสมีา 

13 จัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะหขอมลูและการ

เขียนรายงานผลการวิจยัสําหรับบุคลากร

สังกัดสาธารณสุขจังหวัดสระบุร"ี (ศนูยวิจัยฯ) 

 29 ส.ค.55 32 บุคลากรสังกัดสาํนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี

14 จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดานสาธารณสุขทองถ่ินในการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ รุน 1 

(ศูนยวิจัยฯ) 

 4-7 ก.ย.55 30 บุคลากรดานสาธารณสุข

ทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครราชสมีา 

15 จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขาย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2 

20 ก.ย.55 290 นักศึกษาท่ีเปนสมาชิก

สถาบันเครือขายการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย 

16 จัดอบรมครูโครงการเด็กไทยดูดี มี

พลานามัย ณ โรงแรมเอเซยี  

 9 ต.ค.55 100 ครูในโรงเรียนท่ีใชเขารวม

โครงการเด็กไทยดูดี มี

พลานามัย 

17 จัดอบรม เรื่อง การจัดการขยะชุมชนเพ่ือ

ความปลอดภัยดานสุขภาพ 

 12-14 ธ.ค.55 20   ผูท่ีทํางานเก่ียวของกับ

การจัดการขยะ 

18 จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น การพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 

รุนท่ี 3 ปการศึกษา 2555 

 16 พ.ย.55-5 

เม.ย. 26 

26 บุคลากรทางการพยาบาล 

19 จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Significance of 

Public Health Functions  โดย นพ.สําลี 

เปลี่ยนบางชาง ผูอํานวยการองคการ

อนามัยโลกภาคพ้ืนเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

 13 ธ.ค.55 85 บุคลากร นักศึกษาระดับป.

โท ป.เอกของคณะ และ

บุคลากรท่ีสนใจจาก

หนวยงานอ่ืน 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 33 

 

องคประกอบ 4.4   ผลลัพธการบริการวิชาการ  ผลการประเมินผลลัพธ 

หลักการ ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการพันธกิจดานการบริการวิชาการ 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 4.4        

        

 
ผลลัพธ 

ดาน/ผลลัพธ รายการผลลัพธ 
ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

ดานการบริการวิชาการ 

4.4.1 สัมฤทธิผลดานการบริการ

วิชาการ 
• ผลลัพธดานผูใชบริการ  3.00 

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

หลักของสวนงาน 

     

 
        

 • ผลลัพธดานผลงานบริการวิชาการ  1.67 

 2. เงินรายไดท่ีเกิดจากการรับจาง

วิจัยและการรับเปนท่ีปรึกษา

โครงการต อบุ คลากรสาย

วิชาการประจํา 

  

 

            

 3. ผลการนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย (สมศ.8) 

   
 

   

 

 

      

 4. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก (สมศ.9) 

    

 

   

 

 

 
    

                                                                  คาเฉล่ีย 2.00 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

4.4.1 สัมฤทธิผลดานการบริการวิชาการ 

ผลลัพธรายการท่ี 1 : ความพึงพอใจของผูใชบริการหลักของสวนงาน 

รายงานผลลัพธ  : 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ป พ.ศ. 2555   (จากเกณฑไมนอยกวา 4.0 ใน 5.0) 

  ปพ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร โดยสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีในกระบวนการใหบริการ ตามแบบสํารวจความพึง

พอใจการใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี = 4.48  ใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ 

 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับ บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

ป พ.ศ. เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2553 4.50 4.60 

2554 4.75 4.42 

2555 4.47 4.48 

2556 4.50  

2557 4.60  

2558 4.70  
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ผลลัพธรายการท่ี 2 : เงินรายไดท่ีเกิดจากการรับจางวิจัยและการรับเปนท่ีปรึกษาโครงการตอบุคลากรสาย

วิชาการประจํา 

รายงานผลลัพธ  :   

 

ป 

งบประมาณ 

1.จํานวน

บุคลากรประจํา 

2.รายรับจากการบริการวิชาการ 3.สัดสวนจาํนวนเงินท่ีได (ขอ 2/ขอ1) 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2553 154 - 142,275,923.02 - 923,869.63 : 1 

2554 153 - 230,771,690 - 1,508,311 : 1 

2555 154 197,304,100 63,809,237.05 1,298,053 : 1    414,345.69 : 1 

2556 152 205,200,000  1,350,000 : 1  

2557 152 212,800,000  1,400,000 : 1  

2558 152 220,300,000  1,500,000 : 1  
 

กิจกรรมบริการวิชาการ 
รายไดจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 (บาท) 

เปาหมาย ผลดําเนินการ 

การบริการสุขภาพเคล่ือนที ่ 11,000,000.- 10,736,375.- 

คลินิกนวดแผนไทยประยกุต และเกาอี้เพื่อสุขภาพ 13,500,000.- 13,823,025.- 

บริการตรวจประเมินและเปนที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอม 8,500,000.- 8,161,375.- 

การฝกอบรม 300,000.- 158,000.- 

ประสานความรวมมอืกับภาควิชา 30,000,000.- 30,930,462.05 

รายไดจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 รวมทั้งส้ินเปนเงิน 63,809,237.05 

ปงบประมาณ 2555 บุคลากรสายวิชาการประจํา มีจํานวนทั้งส้ิน (คน)  154 

คิดเปนสัดสวนตอบุคลากรสายวิชาการ =  414,345.70 
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ผลลัพธรายการท่ี 3 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ 

  เรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.8) 

รายงานผลลัพธ  :   

 ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย จํานวน ..29. เรื่อง จากโครงการบริการวิชาการท้ังสิ้น 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 67.44  คิดเปนคะแนนตามเกณฑ สมศ. = 

5  คะแนน 

 

 

รายการ 

ผลลัพธ เปาหมาย 

ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 

2556 

ป พ.ศ. 

2557 เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 

   58  43   

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนําไปใชฯ    21  29   

2.1  จํานวนท่ีนําไปใชพัฒนาการเรยีน

การสอน 

   17  29   

2.2  จํานวนท่ีนําไปใชดานการวิจยั    4  -   

2.3  จํานวนท่ีนําไปใชดานการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

   -  -   

3. รอยละ ท่ีนําไปใช  [ขอ 2 / ขอ 1] x 

100  (%) 

   36.21  67.44   

4. คาคะแนนท่ีได   

5. (รอยละ 30 = 5 คะแนน)   

- -  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

รายการ จํานวน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 43 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนําไปใชฯ 29 

2.1  จํานวนท่ีนําไปใชพัฒนาการเรยีนการสอน 29 

2.2  จํานวนท่ีนําไปใชดานการวิจยั - 

2.3  จํานวนท่ีนําไปใชดานการเรียนการสอนและการวิจยั - 

3. รอยละ ท่ีนําไปใช  [ขอ 2 / ขอ 1] x 100      (%) 67.44 

4. คาคะแนนท่ีได  (รอยละ 30 = 5 คะแนน)   5.00 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 37 

 

ผลลัพธรายการท่ี 4 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 

รายงานผลลัพธ  :   
 

 ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งชุมชน หรือองคกร

ภายนอก ท้ังสิ้น 15 โครงการ  จํานวนโครงการท่ีสรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอกท่ีบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  13 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีสรางการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกท่ีบรรลุผลมากกวา

หรือเทากับ 80% ของเปาหมายท่ีกําหนดไว X 100  = 13 X 100  = 86.67 % 

จํานวนโครงการท่ีสรางการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกท้ังหมด 
15 

 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ป พ.ศ. เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2553 - 3.00 

2554 5.00 5.00 

2555 5.00 5.00 

2556 5.00  

2557 5.00  

2558 5.00  

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 38 

 

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 4 4 ::  มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการมาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ  

 

จากผลงานในป 2555   สรุปไดวา ผลการดําเนินงานของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมสวนใหญ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ยกเวนงานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ผลงานนอยกวา

เปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องมาจากการแขงขันในเรื่องราคาบริการดวนคอนขางมาก ซ่ึงสํานักงานบริการฯ 

จําเปนตองคงราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว 

นอกจากนี้สํานักงานบริการยังไดดําเนินการพัฒนางานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจท่ี

ผานมา ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 

การดําเนินการของหนวยงานตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะ 
ดานการบริการวิชาการ 
1. ควรมีการพัฒนาบริการนวดแผนไทย 

ใหมีคุณภาพและดึงดูดลูกคามากข้ึน 

และมีการบูรณาการกับการสอนและการ

วิจัย 

- จั ด ให มี เ จ า หน า ท่ี น ว ดกดจุ ด  ซึ่ ง

ผูรับบริการมีความตองการมากข้ึน โดย

คัดเลือกจากผูสมัครท่ีจบปริญญาตรี

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

- สถิติผูรับบริการนวดกดจุดเฉลี่ย 60 

ราย/เดือน 

- ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 

4.38 จากคะแนนเต็ม 5 

2. ควรตั้งเปาหมายการดําเนินการดาน

การทําวิจัย/โครงการ/ท่ีปรึกษา แก

หนวยงานภายนอก และจัดกลไก

สนับสนุนใหเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

• จัดทําแผน/ตั้งเปาหมายโครงการท่ี

ปรึกษา และการรับทุนสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก โดยใชฐานขอมูล

ผลงานโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนท่ี

ผานมา 

• ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

สนับสนุนทุน ท้ังแบบเปนทางการและ

ไมเปนทางการ เพ่ือความคลองตัวใน

การรับรูขาวสารแหลงทุนสนับสนุน 

• ในปงบประมาณ 2555 มีการกอสราง

ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงคลินิก

นวดแผนไทยประยุกต จึงเปนขอจํากัด

ในการจัดบริการคลินิกนวดแผนไทย

ประยุกต  แต กําหนดไว ว า เมื่อการ

กอสรางปรับปรุงสถานท่ีแลวเสร็จ 

(ประมาณ มิถุนายน 2556) จะดําเนิน

การศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลการรักษา

จากผูมารับบริการ 

- ไ ด รั บ ทุน ส นั บ ส นุ น ดํ า เ นิ น ก า ร

โครงการตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(จํานวนท้ังสิ้น 15โครงการ) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 39 

 

จุดแข็ง จุดแข็ง / / แนวทางพัฒนาแนวทางพัฒนา  

สํานักงานบริการฯ 

 สํานักงานบริการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร  ในการรวม

ใหบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีและการเปนวิทยากรในการฝกอบรม  รวมท้ังความรวมมือประสานงานเครือขาย

ภายนอกท่ีใหทุนสนับสนุนโครงการตางๆจึงทําใหสามารถจัดบริการวิชาการไดอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับตาม

ความตองการของผูใชบริการ 

 

จุดออน / แนวทางแกไข   

1. แผนกลยุทธและแผนงานของสํานักงานบริการฯ เปนเพียงสวนหน่ึงของแผนงานบริการวิชาการของคณะฯ จึงนํามา

สรุปเปนขอมูลบริการวิชาการของคณะไดเพียงบางสวน 

แนวทางแกไข    

 ควรดําเนินการจัดทําแผนงาน/กิจกรรมบริการวิชาการในภาพรวมของคณะใหเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน เพ่ือความ

สะดวกในการเช่ือมโยงขอมูลบริการวิชาการของคณะและสํานักงานบริการฯ  

2. ผลสําเร็จของแผนการขอทุนสนับสนุนโครงการตางๆจากหนวยงานภายนอกมีความเสีย่งสูง โดยข้ึนอยูกับความตองการ

ของหนวยงานสนับสนุน ซึ่งพิจารณาตัดสินจากการแขงขันท้ังขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคา จึงทําใหไม

สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

แนวทางแกไข 

 ปรับปรุงการตั้งเปาหมายในแผนใหเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากท่ีสุด โดยไมใชวิธีการตั้งเปาหมายใหสูงข้ึนตาม

ระยะเวลา แตจะพิจารณาตั้งเปาหมายตามขอมูลท่ีไดรับจากแหลงทุนตางๆ 

3. ระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลงานบริการวิชาการในภาพรวมของคณะยังไมสมบูรณ ทําใหเกิดความลาชาในการจัดทํา

รายงานและขอมูลไมครบถวน สมบูรณ 

แนวทางแกไข 

 ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานบริการวิชาการ จัดทํา Template ขอมูลดานบริการวิชาการและมีเจาหนาท่ีประสานงาน

กลางรับผิดชอบ ทําหนาท่ีประจําในการรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ือง และมีการประชุมสรุปขอมูลเปนระยะๆ เพ่ือนําผลงานมา

ปรับปรุงพัฒนางานท่ีมีแนวโนมวาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 - 40 

 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงช้ี   

 การดําเนินการบริการวิชาการของคณะฯ  ปงบประมาณ 2555  มีรายไดการดําเนินการท้ังสิ้น 

63,809,237.05 บาท  คณะมีบุคลากรสายวิชาการประจํารวมท้ังสิ้น 154 คน นักวิจัย 1 คน สัดสวนของจํานวนเงิน

ท่ีเปนรายรับท่ีเกิดจากการบริการวิชาการตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจํา = 414,345.70 บาท : 1 คน  พ.ศ. 

2555 บุคลากรสายวิชาการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนท้ังหมด 29 โครงการ  คณะฯ มีโครงการสรางการเรียนรู  และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 โครงการ 

บรรลุผลมากกวาหรือเทากับ 80 % ของเปาหมายท่ีกําหนดไวจํานวน  13 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 

 

    ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการบริการวิชาการ 

คาเฉล่ีย =  2.00 
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สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 1 

 

 

 

 

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนภารกิจหลัก

ประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใชความรู  วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม ตาม

จุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละองคกร 

องคประกอบ 5.1  ระบบและกลไก  ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ท่ีมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบ

วงจร ท้ังการกําหนดนโยบายและแผนงาน การ

ประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ

ปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ี ระบบและกลไกแตละระดับ 

อาจมีรูปแบบแตกตางกันได 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 5.1    √    

        

        

 

มาตรฐานคุณภมาตรฐานคุณภาพาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

5.1.1 มีโครงสรางและผูรับผิดชอบงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และอนุรักษสิ่ งแวดลอม ซึ่ งมีความเ ช่ือมโยง

ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร   

           [ระบบและกลไกการทํานุ บํารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ. 6.1)] 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 

องคประกอบ 5.1.1    √    

        

        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..11 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 คณะฯไดระบุในนโยบายของคณะ ใหมีการสางเสริมการประยุกต

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาใชในการดําเนินชิวิต โดยกําหนดใหงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เปนพันธกิจหน่ึงในแผนยทุธศาสตร

ของคณะฯ มีการจดัโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในคณะ คณบดมีอบหมายใหรองคณบด ี

เปนผูกํากับและดูแลงานดานการทํานุบํารุงฯ และมสีํานักงานคณบดีเปน

หนวยงานสนับสนุน การดําเนินการดานตางๆ  มีระบบกลไกการบริหารใน

รูปแบบคณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ องคประกอบของ

คณะกรรมการจะประกอบดวยคณาจารย บุคลากรผูแทนทุกสายงานรวมท้ัง

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (1)   

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

   

มาตรฐานคุณภาพด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

มาตรฐานคุณภาพที ่5 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 2 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..11 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..11 

ผูแทนนักศึกษา   รวมท้ังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและหรือคณะทํางาน

เพ่ือรับผิดชอบในการจดักิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการท่ีกําหนด และมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม

โครงการในครั้งท่ีผานมานํามาเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรม

โครงการ 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (1)   

  คณะกรรมการทํานุบํารุงฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การ

เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย  คณะฯ มอบหมายใหเลขานุการคณะฯ รวมเปน

คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (2)   

• คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

• คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั   

           การจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  คณะฯ มอบหมาย

ใหรองคณบดฝีายบริหารและทรัพยากรบุคคล และผูชวยคณบด ี รบัผิดชอบ

กํากับดูแล โดยมีงานกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเปนหนวยงาน

ในการดําเนินการและรับผิดชอบดแูลเรื่องสิ่งแวดลอมของคณะฯ   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.1 (3)    

โครงสรางงานกายภาพฯ 

 การดําเนินกิจกรรมและโครงการ มีการกระจายและมอบหมาย

หนาท่ีใหภาควิชา และหนวยงานตางๆ ของสํานักงานคณบดี และสโมสร

นักศึกษารวมเปนคณะทํางานจดัโครงการ/กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการและ

คณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบหลัก เพ่ือใหบุคลากรและ

นักศึกษาของคณะฯ มสีวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม   และจูงใจให

บุคลากรจากทุกภาควิชา/หนวยงาน รวมท้ังนักศึกษา เขารวมในกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีคณะฯจัดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 3 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

5.1.2 มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 5.1.2    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..22 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 คณะฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป โดย

บูรณาการ กับกระบวนงานตางๆ ของคณะ  เชน การเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการรวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา  เพ่ือเปนการปลูก

จิตสํานึกใหบุคลากร และนักศึกษาใหตระหนักถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสขุภาพ รวมท้ังการรวมกันสรางเอกลักษณ

ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปนท่ีรูจักในสังคมและชุมชน รวมท้ัง  

ขับเคลื่อน “Core Values” ของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยการสอดแทรกเขา

ไปในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  เพ่ือเปนการปลูกฝง เสริมสรางคานิยม

และวัฒนธรรมขององคกรท่ีดีใหกับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร โดย

การเผยแพรขอมลูตางๆ ผานการประชาสัมพันธไปยังบุคลากรของคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (1)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (1)   

แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 

   

  ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ ดําเนินการกําหนด  “Core 

Values” ของคณะฯ โดยการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํป 2555 เรื่อง “รวมพลัง PHMU เพ่ือผลักดัน

ยุทธศาสตรสูการเปนสถาบันการศกึษาช้ันนําในภูมิภาคเอเซีย”  ระหวางวันท่ี 

10-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกอน

การจัดประชุมสมัมนาไดมีการประชุมระดมความคดิเห็นในการกําหนดราง 

“คานิยมคณะ” เสนอในท่ีประชุมระดับหัวหนงาน ท่ีประชุมภาควิชาและ ท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอตอท่ีประชุมสมัมนาบุคลากร

ประจําป 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (2)   

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (2)   

Core Values” ของคณะสาธารณสุขศาสตร 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 4 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..22 

Core Value 

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์

16/02/56 18
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แผนภาพท่ี 5.1 Core value ของคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย   

 นโยบายในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดมีการจดัทําแผนและจดั

งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในเรื่องของหองเรียน หอง

ทํางาน และการปรับภมูิทัศน เพ่ือสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอน และ

การปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (3)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (3)    

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ประจําป 2555 

ปรับปรุงพื�นที�สีเขียว

แผนภาพท่ี 5.2 ภาพอาคารสถานท่ีท่ีไดปรับปรุงภูมิทัศน 

ปรับปรุงพื�นที�ทํากิจกรรมนักศึกษา อาคารสาธารณสุขวิศษิฏ์

พื�นที�ทํากิจกรรมนักศึกษาพื�นที�รอบ

อาคาร 4

 

  

 นอกจากน้ันแลว คณะฯ ยังมีระบบการกําจัดของเสียจาก

หองปฏิบัติการ  

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (4)   

 

 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.2 (4)  

ภาพหองปฏิบัติการ  



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 5 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..22 

 
 

แผนภาพท่ี 5.3 ภาพหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 6 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอ่ืนๆ อยาง

เหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม  อนุรักษ 

สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 5.1.3    √    

        

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..33 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ปพ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีวางไว โครงการ/ กิจกรรม ตาม

แผนงานดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ีจัดโดย

คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และจดัโดยสโมสรนักศึกษา โดย

เปนโครงการ/กิจกรรมประเภทตางๆดังน้ี 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (1)   

ตารางท่ี 5.1 รายช่ือกิจกรรมแยกตามประเภท 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (1)   

• แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ.

2555 

• ภาพกิจกรรม ปพ.ศ. 2555 

ประเภท กิจกรรม 

ศาสนา วันเขาพรรษา  โครงการปฏิบัติธรรม  ตักบาตรทุกเชาวันจันทรและวันศกุร  บรรยายธรรม 

ประเพณีเน่ืองในวันสําคัญ วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันมหิดล วันสถาปนาคณะ 

ปลูกฝงประเพณีและวัฒนธรรมองคกร วันมุฑิตาจติ วันแสดงความยินดแีดบัณฑติใหม วันไหวครูงานปฐมนิเทศนักศึกษา 

(รับขวัญราชพฤกษชอใหม)  วันปจฉิมนิเทศ ศิษยเกาสัมพันธ    

สงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย การพัฒนาโรงอาหาร การตรวจสขุภาพ การจ�ดแขงขันกีฬา  การจัดหาอุปกรณ

การออกกําลังกาย การจดัสถานท่ีออกกําลังกาย 

สิ่งแวดลอม การปรับปรุงสถานท่ี การจัดภูมิทัศน ,  การจัดการคัดแยกขยะ    (ธนาคารรวมใจ         

ลดโลกรอน) 
 

 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 7 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..33 

โครงการสถานศึกษา 3D
พฒันาแกนนําสโมสรนศ.

Decency

แอโรบิคเพือ่

สุขภาพ

 
 

แผนภาพท่ี 5.4 ภาพกิจกรรม 

 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย                              

   

  ในป พ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

ทํางาน ไดมีการปรับปรุงหองเรียน หองทํางาน หองประชุม และการจัด

สวนหยอมตางๆ การบํารุงรักษาคารสถานท่ี การจัดกิจกรรม ทําความสะอาด 

การคัดแยกขยะ 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)   

 

ตารางท่ี 5.2 สถานท่ีท่ีมีการปรับปรุง 

 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)    

รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภท กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน จํานวน/หน�ยนับ 

หองเรยีน การปรับปรุงหองเรียน  3 หอง 

หองทํางาน การตดิฟลมกรองแสง - 

หองประชุม การจัดหองประชุมเพ่ิม  2 หอง 

การจัดภูมิทัศน การจัดภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรีย - 

หองนํ้า การปรับปรุงหองนํ้า�อาคาร 4 ช้ัน 1 - 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 8 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..33 

  โดยสรุป ป พ.ศ.2555   คณะสาธารณสุขศาสตร ดําเนินโครงการ/ 

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    มีการสนับสนุน

ดานสถานท่ี/ อุปกรณ/ บุคลากร และปจจัยดานอ่ืนๆ ในการจัดโครงการ/ 

กิจกรรม และสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริมพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม โดยใช 

1. เงินงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ จํานวนเงิน  2,635.370.บาท  

2. เงินสวัสดิการของคณะฯ ในการจดัโครงการ/กิจกรรม จํานวนเงิน  

210,000.บาท     

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (2)    

รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/

กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

 การพัฒนาสิ่งแวดลอมใชเงินรายได  จํานวนเงิน 2,093,575.-.บาท 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (3)   

 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.3 (3)   

รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 9 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

5.1.4 มกีารตดิตามประเมินผล การดําเนินการอนุรักษ 

สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม   
 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 5.1.4    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..44 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ป พ.ศ. 2555 คณะฯ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมรีองคณบดีกํากับ 

ดูแลผานคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมายและบรหิาร

จัดการ โครงการ/ กิจกรรม ไปยังภาควิชา/ หนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีการจัด

โครงการ/กิจกรรมไดตามความเหมาะสมตามบริบทของภาควิชา/ หนวยงาน 

ซึ่งในการจัดโครงการ/ กิจกรรมท่ีสําคัญ ทางคณะกรรมการฯ มอบหมายงาน

แผนพัฒนาและระบบคณุภาพประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนิน 

การประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ ภาพรวมท้ัง 26 โครงการ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ พึงพอใจมาก (Mean = 4.22) ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (1)   

ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (1)   

• รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒน 

ธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ีดําเนินการในป 

พ.ศ. 2555 

• รายงานประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการกิจกรรม 

• รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการกิจกรรม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม *  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

1 พิธีทําบุญตักบาตร "2555 รําลึก 120 ป สมเด็จพระราชบิดาแหงการสาธารณสุขไทย 
รวมทําบุญปใหมถวายเปนพระราชกุศล" 

4.34 

2 โครงการเด็กไทยรุนใหมหัวใจรักษโลก 4.�4 

� จัดคายยุวชนสาธารณสุข ครั้งท่ี 7 4.55 

4 โครงการ "ลูกราชพฤกษรวมใจรักษาระเบียบวินัย" ประจําป 2555 3.88 

5 โครงการกีฬาสรางสุขภาพ"รวมพลคนรักษืสุขภาพ" 4.30 

6 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 4.15 

7 นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสมัพันธ ครั้งท่ี 30 "ประดูเกมส" ณ ม.วลยั
ลักษณ จ.นครศรีธรรมราช 

3.89 

8 งานประเพณสีงกรานต "สืบสานปใหมไทย 2555" 3.95 

9 โครงการสัมมนาแกนนําสโมสรนักศึกษา 4.20 

10 โครงการปฐมนิเทศ "รับสมาชิกใหมครอบครัวราชพฤกษ" ปการศึกษา 2555 4.60 

11 โครงการปฏิบัติธรรม เตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร  3.95 

12 โครงการ "รักแรกพบสาสุข "ประจาํปการศึกษา 2555 3.82 

13 โครงการสอนนองรองเพลง -ประชุมเชียร ประจาํปการศึกษา 25�5 3.97 

14 สัปดาหสานสัมพันธมิตรภาพงามวิลาศประเพณไีทยสูประชาคมอาเซยีน 4.10 

15 งานไหวครู ประจําปการศึกษา 2555 "120 ป เทิดไทพระราชบิดา บรมครูแหงการ    3.90� 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 10 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..44 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..44 

อุดมศึกษาไทย" 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม *  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

16 พิธีแสดงความยินดีบัณฑติใหม "จากรมราชพฤกษ สูโลกกวาง ปญญาของแผนดิน" 

ประจําปการศึกษา 2554 

4.2 

17 งานราชพฤกษ นอมรําลึก พระคณุแม 4.08 

18 ประชุมวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ ครั้งที 2/2555 4.6 

19  งานแสดงความยินด ีประธานวูฒิสภา "ทานนิคม  ไวยรัชพานิช" 4.21 

20 โครงการ "รับขวัญราชพฤกษชอใหม" ประจําป 2555 4.12 

21  โครงการ "งานมุทิตา จิตอาสา ศรีราชพฤกษ 55" 4.16 

22  โครงการ "วันมหิดล ประจําป 2555" 4.56 

23 โครงการเรียนดนตรไีทยหัวใจราชพฤกษ 4.33 

24 โครงการกีฬา "แอโรบิคเฉลิมพระเกียรติในหลวง 4.44 

25 พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหติลาธิเบศร ฯ เน่ือง

ในวันสถาปนาคณะ 

4.54 

26 พิธีเปดภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรียฯ  4.32 

ภาพรวม 4.22 
 
  

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

  ในปการศึกษา 2554 งานแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ              

วัดความพึงพอใจอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของคณะฯ ดวยการแจก

แบบสอบถามบุคลากรและนักศึกษ จํานวนแบบสอบถามไดรับคืน 208 ฉบับ 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (2)   

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.4 (2)   

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของคณะฯ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจการใชอาคารสถานท่ี 3.52 

ดานความสะอาด 3.67 

ดานความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร 3.54 

ดานความปลอดภยั 3.50 

ดานสภาพแวดลอม 3.36 
 

  รองคณบดฝีายแผนพัฒนาฯ นําผลท่ีไดนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ  พรอมท้ังรายงานผลใหคณบดีและรองคณบดีท่ีรับผดิชอบเพ่ือ

นํามาวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี และภูมิทัศน คณะฯ ในปงบประมาณ 

2556 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

สวนท่ี 2 มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 - 11 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  ผลการประเมินกระบวนการ 

5.1.5 มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับพันธกิจหลัก

อ่ืนๆ   

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 องคประกอบ 5.1.5    √    

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..55 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 คณะฯ นําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานเปนสวนหน่ึง

กับพันธกิจตางๆของคณะฯ เชน ในดานพันธกิจดานการเรียนการสอน เชน 

การจัดพิธีไหวครู การตอนรับนักศึกษาใหม การนํานักศึกษาไปปฏบัิติธรรม 

ฝกน่ังสมาธิ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดสมาธิในการเรยีน การจัดกิจกรรมใน

กระบวนการฝกภาคสนามนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมของทองถ่ิน   

 การวิจัย คณะฯ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย 

สําหรับการทําวิจัยท่ีเก่ียวกับมนุษย  การจัดกิจกรรมใหความรู  

 การบริการวิชาการ เชน การจดักิจกรรมใหความรูดานการสราง

เสรมิสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม 

 ป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมีการดาํเนินโครงการ/ 

กิจกรรมในการอนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศลิปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม 

ดังตาราง 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.5 (1)   

ตารางท่ี 5.5  รายช่ือโครงการ/กิจกรรมดานตางๆ 

เอกสารหมายเลข PH. 5.1.5 (1)   

• รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒน 

ธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ีคณะฯ ดําเนินการ

ในป พ.ศ.2555 

• ภาพถายกิจกรรมตามพันธกิจ 

 

พันธกิจ โครงการ 

การศึกษา โครงการปฏิบัติธรรม โครงการราชพฤกษชอใหม 

การวิจัย โครงการฝกอบรมจรยิธรรรมการวิจยั 

บริการวิชาการ โครงการฝกภาคสนามทุกหลักสูตร 

พัฒนาดานสิ่งแวดลอม การปลูกปาชายเลน,โครงการปลูกปะการัง 

สรางเสริม อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการไหวครู,การจดักิจกรรมกําหนด “เอกลักษณ”  

คณะสาธารณสุขศาสตร, โครงการไหวคร ู 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..55 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานเอกสารอางอิงประกอบรายงาน  

ตามมาตรฐานคุณภาพขอ ตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..55 
 

ค่ายยุวชนสาธารณสุขพัฒนานํ �าดื�มสะอาด

ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม 

กจิกรรม CSR

บริจาคโลหิต
อาคารสาธารณสุขวศิิษฏ์

 

พัฒนาจริยธรรม

 

แผนภาพท่ี 5.5 ภาพกิจกรรมดาน CSR และดานพัฒนาจริยธรรม 

 

 

 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

คณะมีการจดัการคดัแยกขยะ, การพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน

และการเรียนการสอน การจัดภูมทัิศน, การปรับปรุงสถานท่ี 

 

International Week

รางวลัชนะเลศิออกแบบถังขยะจากวสัดุรีไซเคลิ 

โครงการส่งเสริมการจัดการวสัดุรีไซเคิล

ในสถาบันอุดมศึกษา (TIPMSE)

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 TIPMSE Ambassador

 

ค่ายยุวชนสาธารณสุขพัฒนานํ �าดื�มสะอาด

ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม 

กจิกรรม CSR

บริจาคโลหิต
อาคารสาธารณสุขวศิิษฏ์

 

แผนภาพท่ี 5.6 ภาพรับรางวัลดานตางๆ  
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องคประกอบ 5.2  ผลลัพธการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 ผลการประเมินกระบวนการ 

หลักการ ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

การบริหารจัดการพันธกิจดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 ระดับคะแนน  1 2 3 4 5 6 7 

 
องคประกอบ 5.2 √       

        

 

ผลลัพธ 

ดาน/ผลลัพธ รายการผลลัพธ 
ระดับคะแนนผลการประเมินผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

5.2.1 สัมฤทธิผลดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

• ผลลัพธดานการธํารงรักษาศิลปะ/

วัฒนธรรม 

2.00 

1. ผลการสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 √      

 2. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

(สมศ.11) 

 √      

 • ผลลัพธดานสภาพแวดลอม 1.00 

 3. ผลการสงเสริมและสนับสนุนดาน

สิ่งแวดลอม 

√       

คาเฉลี่ย  1.67 
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มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ  

5.2.1 สัมฤทธิผลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

ผลลัพธรายการท่ี 1 : ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 

รายงานผลลัพธ  :   

 การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. 2555 คณะฯ ดําเนินการท้ังหมด  64 โครงการ  มีโครงการท่ี

กําหนดคาเปาหมายจํานวน 26 โครงการ บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 จํานวน 24 โครงการ  คาเฉลี่ยความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีการประเมินผลจํานวน 26 โครงการ มีความพึงพอใจในการรวมโครงการ รอยละ  4.218 

 

ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

ป พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนโครงการท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

บรรลผุลมากกวาหรือเทากับ 80% 

ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 

จํานวนโครงการท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีกําหนดคาเปาหมาย 

ผล 

(รอยละ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล รอยละ 

2553 100.00 20 32 20 32 100.00 

2554 100.00 20 28 20 28 100.00 

2555 100.00 20 24 20 26 100.00 

2556 100.00 20  20   

2557 100.00 20  20   

2558 100.00 25  25   
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ผลลัพธรายการท่ี 2 : ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

รายงานผลลัพธ  :   

 ป พ.ศ. 2555 คณะมีการปรับปรุงอาคาร สภาพแวดลอม รวมท้ังหมด  9 แหง โดยมีการปรับปรุง พ้ืนท่ีดังน้ี 

1. ปรับปรุงหองเรียนและหองพักนกัศึกษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค 

2. ปรับปรุงหนวยกจิการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 

3. ปรับปรุงหองหนวยผลิตส่ือ 

4. ปรับปรุงหองน้ําและระบบสุขาภาบาลอาคาร 4 ชั้น 1 

5. ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 3 ชั้น 7 

6. ปรับปรุงภูมิทัศนลานพระราชานุสาวรียฯ 

7. ปรับปรุงเวทีหอประชุมราชพฤกษ 

8. ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณหอประชุมราชพฤกษ 

9. จัดตกแตงตนไมดานหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ 

 นอกจากน้ัน คณะฯ ประเมินผลความพึงพอใจ พบวา.. 

 ระดับความพึงพอใจในการใชอาคารสถานท่ีอยูในภาพรวมอยูท่ีระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) และในแตละดานพบวา กลุมตัวยอยางมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานความสะอาด อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 3.67) รองลงมา คือ ดานความสะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวก

ภายในอาคาร อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.54) ความปลอดภัย อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย =3.50) และดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉล่ีย = 3.36)  (ผลจากการประเมินความพึงพอใจอาคารสถานท่ี และภูมิทัศน) 

ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ป พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนโครงการเพื่อพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการที่พัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรมที่บรรลุผลเปาหมาย

มากกวา  80% 

ผล 

(รอยละ) 

แผน ผล รอยละ 

2553 100.00 32 32 100.00 

2554 100.00 24 7 29.17 

2555 100.00 10 10 100.00 

2556 100.00    

2557 100.00    

2558 100.00    
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ผลลัพธรายการท่ี 3 : ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

 

รายงานผลลัพธ  :  

 ในป พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร คณะฯ ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม จํานวนท้ังสิ้น  10  

โครงการ  เชน  จัดทําโครงการ Big Cleaning-Day  เพ่ือทําความสะอาดสิ่งแวดลอมเมื่อวันท่ี  21 กันยายน  2555   เพ่ือทําความ

สะอาดบริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ และพ้ืนท่ีโดยรอบ       

ผลการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

ป พ.ศ. 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนโครงการที่สงเสริม

และสนับสนุนดาน

ส่ิงแวดลอมทั้งหมด 

จํานวนโครงการที่สงเสริมและ

สนับสนุนดานส่ิงแวดลอมที่

บรรลุผลมากกวา 80% ของ

เปาหมายทีก่ําหนดไว 

ผล 

(รอยละ) 

แผน ผล รอยละ 

2553 100.00 12 12 100.00 

2554 100.00 14 14 100.00 

2555 100.00 26 24 92.31 

2556 100.00    

2557 100.00    

2558 100.00    

  ระดบัความพึงพอใจอาคารสถานที ่และภูมทิัศน ของบุคลากรและนักศึกษา 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

1. หองเรียน ความสะอาด 3.67 

2. หองปฎิบัติการความปลอดภัย 3.50 

3. ความสะดวกและส่ิงอํานวนความสะดวกภายในอาคาร 3.54 

4. สภาพแวดลอม 3.36 

                      คาเฉลี่ย  3.52 
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 5 5 ::        มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

สรุปผลดําเนินการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดจัดระบบและโครงสรางการดําเนินการดานการทํานุบํารุงฯ และมีการมอบหมาย               

รองคณบดรีับผดิชอบ มีการจดัทําแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและจดังบประมาณสนับสนุน 

และปจจยัเอ้ือตางๆ รวมท้ังการตัง้คณะทํางาน ในการดาํเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาม

แผนปฏิบัติการ อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป มีการมอบหมายผูรบัผิดชอบ มีการประเมินผลและการนําผลการประเมินมาพัฒนา

ปรับปรุง เพ่ือใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้งตอไปเปนท่ีประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม  เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศ

การทํางานเปนทีม และการสงเสรมิสัมพันธภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือใหมีความจงรักภักดตีอองคกร การสรางเอกลักษณ

ของคณะสาธารณสุขศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ”  ในทุกมิติ ใหกับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร และ

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจท่ีถูกตองถึงความศรัทธาและความเช่ือในขนบธรรมเนียมและประเพณี 

ท้ังในระดับชุมชนและระดับชาต ิ

 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร  จัดระบบและโครงสรางการดาํเนินการดานการทํานุบํารุงฯ และมีการมอบหมาย               

รองคณบดรีับผดิชอบ  

2. จัดทําแผนปฎิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมและจดังบประมาณสนับสนุน และปจจัยเอ้ือ

ตางๆ ในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามแผนปฏิบัตกิาร อยางตอเน่ือง

เปนประจาํทุกป  

3. มอบหมายผูรับผิดชอบ  ประเมินผล  และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือใหการจัดโครงการ/ กิจกรรมครั้ง

ตอไปเปนท่ีประทับใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม  เปนการสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม สงเสรมิ

สัมพันธภาพของบุคลากรและนักศกึษา   สรางความจงรักภักดีตอองคกร  และสรางเอกลักษณของคณะสาธารณสุข

ศาสตรใหเปน “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ”  ในทุกมิติ ใหกับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร และผูมีสวน

ไดสวนเสียภายนอกองคกร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจท่ีถูกตองถึงความศรัทธาและความเช่ือในขนบธรรมเนียมและ

ประเพณี ท้ังในระดับชุมชนและระดับชาต ิ

จุดออน / แนวทางแกไข 

1. โครงการบางโครงการ  ยังไมไดกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัด 

2. โครงการบางโครงการการประเมินโครงการยังไมเปนระบบ 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้   

 ปงบประมาณ 2555 คณะฯ มโีครงการ ทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังสิ้นท่ีมีการกําหนดเทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังสิ้นท่ีมีการกําหนดเปามาย  ปามาย  26  26  

โครงการ บรรลผุลรอยละ โครงการ บรรลผุลรอยละ 8080..0000  จํานวน จํานวน 24  24  โครงการโครงการ 

ผลลัพธท่ีแสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจดานการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย =  1.67  เน่ืองจากการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 7.69 

 

 



      สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 1 

สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
สรปุค่าคะแนนการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. ด้านการบริหาร               

1.1  ภาวะผูนํ้า         

1.2  การบรหิารเชงิกลยุทธ ์        

1.3  ทรพัยากรบุคคล        

1.4  การจดัการความรู ้        

1.5  ระบบคุณภาพ        

1.6  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร        

1.7  การประชาสมัพนัธ ์        

1.8 การเงนิและงบประมาณ        

1.9 การบรหิารความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง        

1.10 ผลลพัธก์ารบรหิาร 

 

       

 • ผลลพัธท์ี ่1        

 • ผลลพัธท์ี ่2        

 • ผลลพัธท์ี ่3        

 • ผลลพัธท์ี ่4        

 • ผลลพัธท์ี ่5        

 • ผลลพัธท์ี ่6        

 • ผลลพัธท์ี ่7        

 • ผลลพัธท์ี ่8        

 • ผลลพัธท์ี ่9        
 เฉล่ียผลลพัธท่ี์ 1-9 (Mean) 2.33 

 • ผลลพัธอ์ืน่ๆ  

 1. ผลลพัธต์ามแผนกลยุทธข์องสว่นงาน 

 1) ร อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  1  ป 
Performance Agreement) 

       

 2. ผลลัพธจากกระบวนการ        

 1)  ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ.1.1) 

       



      สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 2 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

 2) ตั วบ ง ช้ี ท่ี  2 .4 ระบบการ พัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

(สกอ.2.4) 

        

 3) ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสวนงานสุ

สถาบันเรียนรู  (สกอ. 7.2) 

        

 4) ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ. 9.1) 

        

 5) ตัวบงช้ี ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 

7.3) 

        

 6) ตัวบ ง ช้ี  ท่ี  8 .1 ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

        

 7) ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ. 9.1) 

        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1) – 7)  (Mean)  3.44 
 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2. ดานการศึกษา               

2.1  ระบบและกลไก         

2.2  หลักสูตร        

2.3  กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล        

2.4  นักศึกษา        

2.5  ปจจัยเก้ือหนุน        

2.6  บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา        

2.7 ผลลัพธการจัดการศึกษา 

 

       

 • ผลลัพธท่ี 1        
 • ผลลัพธท่ี 2        
 • ผลลัพธท่ี 3        
 • ผลลัพธท่ี 4        
 • ผลลัพธท่ี 5        



      สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 3 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

  1 2 3 4 5 6 7 

 • ผลลัพธท่ี 6        
 • ผลลัพธท่ี 7        
 • ผลลัพธท่ี 8        
 • ผลลัพธท่ี 9        
 • ผลลัพธท่ี 10        
 • ผลลัพธท่ี 11        
 • ผลลัพธท่ี 12        
 • ผลลัพธท่ี 13        
 • ผลลัพธท่ี 14        
 • ผลลัพธท่ี 15        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-15 (Mean) 2.93 

   

 

 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3. ดานการวิจัย               

3.1  ระบบและกลไก         

3.2 ผลลัพธการวิจัย 

 

       
 • ผลลัพธท่ี 1        
 • ผลลัพธท่ี 2        
 • ผลลัพธท่ี 3        

 • ผลลัพธท่ี 4        
 • ผลลัพธท่ี 5        
 • ผลลัพธท่ี 6        

 • ผลลัพธท่ี 7        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-6 (Mean) 1.57 

 



      สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 4 

 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4. ดานการบริการวิชาการ               

4.1  ระบบและกลไก         

4.2  ผูรับบริการ         

4.3  บริการ/ผลิตภณัฑ         

4.4 ผลลัพธการบริการวิชาการ 

 

       
 • ผลลัพธท่ี 1        
 • ผลลัพธท่ี 2        
 • ผลลัพธท่ี 3        
 • ผลลัพธท่ี 4        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-5 (Mean) 2.00 
 

มาตรฐานคณุภาพ 

ค่าคะแนนการประเมินตนเอง 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ ์
(Results) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม            

5.1  ระบบและกลไก         

5.2 ผลลัพธการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

 

       

 • ผลลัพธท่ี 1        
 • ผลลัพธท่ี 2        

 • ผลลัพธท่ี 3        

 เฉลี่ยผลลัพธท่ี 1-3 (Mean) 1.67 

 

 

 



      สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม - 5 

หมายเหตุ : 

เกณฑการใหคาคะแนน 
  

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของกระบวนการ (Process) 

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานท่ีปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) 

6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7 มีการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

 

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของผลลัพธ (Results) 

1 มีการรายงานผลลัพธไมตรงกับรายการผลลัพธ/ตัวช้ีวัดหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ท่ีระบุไว หรือ

ตรงตามรายการผลลัพธ/ตัวช้ีวัดแตผลลัพธต่ํากวาเปาหมาย (Inaccurate/Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายโดยดีกวาเปาหมายท่ีตั้งไว  (Above Target) 

4 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย และมีแนวโนมของผลลัพธท่ีดีข้ึน (Improving Trend) อยางตอเน่ือง 

5 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดี ข้ึน รวมท้ังผลลัพธท่ีดีข้ึนสามารถเทียบเคียง 

(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับประเทศ 

6 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดี ข้ึน รวมท้ังผลลัพธท่ีดีข้ึนสามารถเทียบเคียง 

(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 

7 มีการรายงานผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมายและแสดงแนวโนมท่ีดี ข้ึน รวมท้ังผลลัพธท่ีดีข้ึนสามารถเทียบเคียง 

(Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 

 การพัฒนาการทํางานมรีะบบมากข้ึน การดําเนินงานดานตางๆ เชิงกระบวนการมีข้ันตอนการทํางานและเอกสาร

หลักฐานท่ีชัดเจนเปนระบบมากข้ึน มีการตั้งเปาแตผลลัพธยังไปไมถึงเปาท่ีตั้งไว 
 

ประเด็นเสนอแนะมหาวิทยาลัย (ถามี) 
 

  การเปลีย่นแปลงตางๆ ตองแจงใหสวนงานเตรยีมตัวตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ ถามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนวิธีการ หรือ 

ตัวช้ีวัดใหมตองเริม่ในปถัดไป และแจงลวงหนา อยางนอย 1 ป เพ่ือจัดเตรียมฐานขอมลู อีกท้ังแบบสอบถามตางๆท่ีจะชวยใหสวน

งานเก็บขอมูลตองเตรียมการใหเรยีบรอยกอนใชช้ีวัดน้ัน ๆ เพ่ือการเสนอผลเปนภาพของสวนงาน และมหาวิทยาลยัมหิดล ตอไป 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

สวนท่ี 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน - 1 

 

สวนที่ 4 

การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ดานการบริหาร 

  แผน 

1. ควรปรับ corporate KPI ใหมี

จํ า น ว น เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร

แสดงผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายและวิสัยทัศนของ

อ ง ค ก ร  ร ว ม ท้ั ง กํ า ห น ด

เปาหมายท่ีชัดเจนในทุกพันธกิจ 

 คณะจัดสัมมนาบุคลากรประจาํป 2555 ระหวาง

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 

พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นกําหนด 

Corporate KPI ใหสอดคลองกับเปาหมายและ

วิสัยทัศนขององคกร ซึ่งท่ีประชุมไดชวยกันกําหนด 

Corporate ของคณะ  จํานวน 4 ตัวช้ีวัด   ดังน้ี 

     1.  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติท่ีมี 

Impact Factors  (1 เรื่อง :  1 คน) 

     2.  จํานวนอาจารยระดับปรญิญาเอก 

     3.  รอยละของบัณฑติท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอ และ/

หรือเปนเจาของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน 

     4.  จํานวนแผนงาน/โครงการบริการวิชาการท่ีมี

ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในและ

ตางประเทศทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน/สังคม และ

ผูดอยโอกาส 

 คณะมี Corporate KPI 

จํานวน 4 ตัวช้ีวัดท่ีมีความ

สอดคลองกับเปาหมายและ

วิสัยทัศนของคณะสาธารณสุข

ศาสตรทุกพันธกิจ 

2. ควรกําหนดคานิยม  (value) ท่ี

นําพาองคกรใหบรรลุพันธกิจ

และวิสัยทัศน  เพ่ือรักษาและ

ถายทอดคานิยมสูการปฏิบัติไป

ยังบุคลากรท่ัวท้ังองคกร 

 คณะรวมกันกําหนดคานิยม (Value) ในการสัมมนา

บุคลากร ประจําป  2555  ระหวางวันท่ี 10-11 

สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร   พัทยา 

จังหวัดชลบุรี  

 คณะสาธารณสุขศาสตรมี

ค า นิ ย มอ งค ก ร เ พ่ื อ เ ป น

แนวทางเดียวกันในการถือ

ปฏิบัติรวมกัน  

  คณะมีการเผยแพรขอมูลทาง Website ของคณะ

และบอรดประชาสัมพันธ/  ลิฟตทุกอาคาร รวมท้ัง

หองประชุมสุรินทร  โอสถานุเคราะห  อาคาร

สาธารณสุขวิศิษฏ ท่ีมีการใชงานประจํา เพ่ือให

บุคลากรไดทราบ  คานิยมหลัก (Core Values)  

และถือปฏิบัติรวมกัน _MUPH 
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สวนท่ี 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน - 2 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
 M หมายถึง พฤติกรรม    ประชาคมทุกสายงานรู

ขาวสาร 

การเผยแพร Core Values 

ทุก 

ชองทาง 

 Mastery 

เปนนายแหง

ตน 

ก า ร พั ฒ น า

ต น เ อ ง แ ล ะ

เ รี ย น รู อ ยู

ตลอดเวลา 

รั ก ก า ร เ รี ย น รู 

ขวนขวาย 

ศึกษาหาความรู 

 U หมายถึง พฤติกรรม 

 Unity 

เปนนํ้าหน่ึง

ใจเดียวกัน 

ประสานพลัง 

เคารพ เห็น

คุณคา

ผูรวมงาน 

ทํางานเปนทีม 

 P   หมายถึง พฤติกรรม 

 Public 

mind 

จิตอาสา 

จิตท่ีรูจักความ

เสียสละ ความ

รวมมือรวมใจใน

การทําประโยชน

เพ่ือสวนรวม   

(ประโยชน

สวนรวมเปนกิจ

ท่ีหน่ึงและ

ประโยชนสวน

ตนเปนกิจท่ีสอง) 

หลีกเลี่ยงการทํา

ความเสยีหายแก

ทรัพยากรท่ีเปน

สวนรวม เคารพใน

สิทธิของผูอ่ืนและ

หนาท่ีของตนเอง 

 H หมายถึง พฤติกรรม  

 Happiness  

มุ ง ทํ า ง า น

อ ย า ง มี

ความสุข 

เ ป น อ ง ค ก ร ท่ี

ทํางานอยางมี

ความสุข 

ทํ า กิ จ ก ร ร ม /

โครงการท่ีเอ้ือตอ

การสรางสุขในท่ี

ทํางาน 

 

  ในวันท่ี 28 กันยายน 2555 คณะแจง Core 

valuesตอประชาคมสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร  ณ หองประชุม

เธียรเตอร อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ช้ัน 2  หัวขอ  

“รับฟงผลการดําเนินงนและรวมกันแสดงความคดิเห็น

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคณะใหบรรลุวิสัยทัศน 

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขในภมูิภาคเอเซีย ป 

2559” 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
3. คณะควรพัฒนากลไกในการ

เช่ือมโยงระบบพัฒนาคุณภาพ

กับการ ทํ าข อตกล ง ในกา ร

ปฏิบัติงาน(PA) การจัดสรร

งบประมาณ และการพิจารณา

ความดีความชอบ โดยควร

กําหนด Corporate KPI            

ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ และมี

การเช่ือมโยง ถายทอดไปท่ี PA 

ภาควิชา 

3.1 คณะกําหนด Corporate KPI   ในระดับสูงสุดคือ
การกําหนดวิสัยทัศน    และกําหนด Strategic 
KPI  เพ่ือครอบคลุมและสอดคลองกับพันธกิจ/
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ Corporate KPI  

3.2 คณะกําหนดใหภาควิชา/หนวยงานจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงานสอดคลองกับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554  โดยใชเงิน
งบประมาณรายไดสวนงานเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อน ดังน้ี 

 คาดวาจะมีโครงการวิจัย

การศึกษาเพ่ิมข้ึนปละ 10-

13 เรื่อง/ป 

 (1)  กําหนดใหภาควิชาทําวิจัยการศึกษาละ 1 เรื่อง           

เรื่องละ 30,000.00 บาท 

 

 (2)  ทุกภาควิชาใหนําผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(MUQD) มาเปนแนวทางการพัฒนาภาควิชา 

ภาควิชาละ 50,000.00  บาท 

 

  (3)  หนวยงานสํานักงานคณบดีพิจารณาสนับสนุน

เงินรายไดสวนงาน 500,000.00  บาท เพ่ือ

กระตุนใหเกิด R2R เปนการสนับสนุนการสราง

ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

 คาดวาจะมีผลงานวิชาการ 

R2R       ปละ 10 เรื่อง 

        ท้ังน้ี  ภายในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน

ของภาควิชา/หนวยงานจะนําผลการดําเนินงานมา

ปร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ าค ว า ม ดี ค ว า ม ชอ บ ใน

ปงบประมาณ 2556 

 

4. การกําหนด Corporate KPI 

ค ว ร ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก            

พันธกิจ  โดยเฉพาะการบริการ

วิชาการ 

การดําเนินงานเหมือนขอ 3 ผลลัพธเหมือนขอ 3 

5. ควรมีการถายทอด Corporate 

KPI ของคณะลงไปท่ี PA 

ภาควิชา 

  มีการถายทอดขอมูลตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธคณะ

สาธารณสุขศาสตร ป พ.ศ. 2556-2560 ไปทาง

คณะกรรมการชุดตาง ๆ  เ พ่ือนําไปใช เปน

แนวทางในการปฏิบัติตอไป ดังน้ี 

(1)  ท่ีประชุมทีมบริหาร 

(2 )  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ ง ท่ี 

9/2555   เมื่อวันท่ี 28  กันยายน 2555 

(3)  ท่ีประชุมคณะกรรมกรพัฒนาคุณภาพ ครั้งท่ี 

5/2555 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2555  

 คณะกรรมการทุกชุดนําไป

ปฏิบัติเพ่ือกําหนด KPI ใน

แตละพันธกิจใหสอดคลอง

กับ Corporate KPI ของ

คณะเพ่ือนําไปสูวิสัยทัศน”

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า

ส า ธ า ร ณ สุ ข ช้ั น นํ า ใ น

ภูมิภาคเอเซีย ป 2559” 

อยางมีประสิทธิภาพและ



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

สวนท่ี 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน - 4 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
  เผยแพรขอมูลแผนกลยุทธของคณะสาธารณสุข

ศาสตร ป พ.ศ. 2556-2560 ไปทาง Website 

ของคณะ 

http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/PLAN

_STRATEGIC/PH_plan 

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ประกันคุณภาพการศึกษา   

6. คณะถูกจัดอยู ในลําดับตนๆ 

ของคณะดานสาธารณสุข จึง

ควรหาคู เทียบ (Benchmark)  

กับสถาบันในระดับนานาชาติ

เพ่ือนําไปสูวิสัยทัศนของคณะ

ไดเร็วข้ึน 

 ตางประเทศ - อยูระหวางดําเนินการสํารวจสถาบัน

เครือขายดานสาธารณสุขใน 20 ประเทศเพ่ือใช

ประกอบในการเทียบเคียง (Benchmark)  ดังน้ี 

  1.  เอเซียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 9 ประเทศ  

ประกอบดวย ลาว กัมพูชา  พมา เวียดนาม 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย สงิคโปร และ

บรูไน 

  2.  เอเซียใต  จํานวน 6 ประเทศ ประกอบดวย 

อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ศรลีังกา 

และภฏูาน 

  3 .   เ อ เ ซี ย ต ะ วั นอ อ ก  จํ า น ว น  5  ป ร ะ เ ทศ 

ประกอบดวย  จีน ไตหวัน เกาหลีใต  ญี่ปุน

และฮองกง   

  ข อ มู ล ก า ร สํ า ร ว จ

สถาบันการศึกษาเครือขาย

ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  2 0 

ประเทศ 

  ในประเทศ  -  อยูระหวางการศึกษารายละเอียด

ข อ มู ล ข อ งม หา วิ ทย า ลั ย ขอ น แ ก น  ค ณ ะ

สาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยพะเยา 

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร  เ พ่ื อ เ ที ย บ เ คี ย ง 

(Benchmark)  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 

 

บริหารทรัพยากรบุคคล   

7. ควรวางระบบการถายทอด

ความชํานาญดานการสอน วิจัย 

และการบริการวิชาการระหวาง

บุคลากรกลุ ม  experienced 

staff และกลุม young staff 

เพ่ือใหศักยภาพท่ีดีในดานตางๆ 

ของคณะคงอยูอยางยั่งยืนตอไป 

คณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขศาสตร

ศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรใหมี

คุณลักษณะตามคานิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลอยาง

ยั่งยืน โดยเปดโอกาสใหอาจารยใหมและบุคลากรท่ี

สนใจ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  

• เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

• เพ่ือสืบสานวิชาชีพครูทางดานสาธารณสุข

ศาสตร  

ผูเขาอบรม 

• มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ 

บทบาท หนาท่ีและความ

รับผิดชอบของตนเอง     ท่ี

สอดคลองกับนโยบายและ

ทิศทางการ พัฒนาตาม

ความคาดหวังของคณะฯ 

และมหาวิทยาลัย  

http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/PLAN_STRATEGIC/PH_plan�
http://www.ph.mahidol.ac.th/plan/data/PLAN_STRATEGIC/PH_plan�
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 

• เพ่ือผลิตนักศึกษาท่ีเกง ดี มีความสุข สูสังคม  

อีกท้ังมุงเนนใหครูเปนแบบอยางท่ีดี มีความรูความ

เขาใจ และนําไปสูการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

เ พ่ือผลิตนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. และ สมศ.   

• พัฒนาศักยภาพ ทักษะ 

และสมรรถนะหลักสําหรับ

ค รู แ ล ะ ผู นํ า ด า น

สาธารณสุขยุคใหม  

• สามารถบูรณาการการ

เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง

เขากับระบบการจัดการ

เรียนรู และเปนโอกาสให

บุคลากรสามารถทํางาน

รวมกันเปนทีมได  

• สรางเครือขาย สรางความ

สามัคคีของคณะ 

• ผู เ ข า อ บ ร ม เ กิ ด ค ว า ม

ประทับใจ มีความสุข และ

เกิดการสรางแรงจูงใจใน

การทํางาน  

8. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนรายบุคคล เพ่ือ

ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร ข อ เ ลื่ อ น

ตําแหนงในสายงานท่ีสูงข้ึน 

คณะฯ จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเขียน

ผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ”  

• เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได

พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน  

• เพ่ือเพ่ิมทักษะ และ 

• สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

• สามารถนําไปใชเปนผลงานวิชาการในการ

ขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

• บุคลากรสายสนับสนุนได

ดําเนินการเขียนคูมือการ

ปฏิบัติงานจํานวน 10 เรื่อง  

• โดยผานการนําเสนอใหแก

วิทยากรในเ บ้ืองตนแลว 

และอยูในระหวางการแกไข 

ปรับปรุง และเพ่ิมเติมขอมูล 

ตามขอเสนอแนะ   กอนจะ

นําเสนอคณะฯ เพ่ือแตงตั้ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ น

คณะฯ พิจารณาตอไป 

9. ควรมีการประเมินความพึง

พอใจ ความไม พึงพอใจของ

บุคลากรใน     ทุกระดับ 

คณะฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจและความไม

พึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับ  

• โดยใชแบบสอบถามทําการสํารวจ “ความ

ผูก พันองค กรและความ พึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีตอคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล”  

• ประชากรของคณะสาธารณสุขศาสตร ไดแก 

• คณะฯ ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืน จํานวน 119 ชุด  

• ภาพรวมผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากร

ใน 4 ดาน  

• ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานความรูสึก (เช่ือมั่นใน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 

และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 310 คน  

• ประเมิน 4 ดาน ไดแก  

1) ดานความรูสึก  

2) ดานความตอเน่ือง   

3) ดานบรรทัดฐาน  

4) ดานพอใจระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลของคณะสาธารณสุขศาสตร  

เปาหมายและคานิยมของ

องคกร ความเต็มใจทุมเท  

ใ ส ค ว า ม พ ย า ย า ม ข ณ ะ

ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง เ ต็ ม ท่ี 

เพ่ือใหเกิดผลดีกับองคกร 

และมีความสุขมาก ขณะน่ัง

ทํางานอยูในคณะฯ)  

• รองลงมา คือ ดานบรรทัด

ฐาน ด านความตอ เ น่ือง 

และดานความพอใจระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ของคณะสาธารณสุขศาสตร 

ตามลําดับ  

10. ค ว ร มี ก า ร จั ด แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรและการสรางบุคลากร

ทดแทน 

1.  คณะฯ ไดจัดสงอาจารยใหมทุกคนเขาอบรม

โครงการ 

 “การพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลยัมหิดล ดานการ

จัดการเรียนการสอน” ท่ีมหาวิทยาลัยมหดิลจัดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คณะฯ จัดสงอาจารยระดับหัวหนาภาควิชาเขา

อบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล” (MU-EDP) 

 

 

 

 

 

 

1.  อาจารย ท่ีบรร จุ ใหม มี

ค ว า ม พ ร อ ม ท่ี จ ะ เ ป น

อาจารยท่ีดี ท้ังในดานการ

จัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ 

ตลอดจนการประพฤติ

ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห อ ยู ใ น

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

มีคุณธรรม เปนแบบอยาง

ท่ีดีแกศิษย และเปนกําลัง

สํ า คั ญ  ท่ี จ ะ ผ ลั ก ดั น

มหาวิทยาลัยไปสูความ

เปนเลิศทางวิชาการได 

2 .   หั วหน าภาค วิชา ท่ี เข า

อบรม ไดรับความรูความ

เขาใจหลักการบริหารใน

มิติ  ตางๆ สามารถวาง

แผนการบริ ห าร  และ

กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ ใ ห

สอดคลองกับทิศทางและ

เ ป า ห ม า ย ข อ ง

มหาวิทยาลัยได 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
3. คณะฯ จดัสงบุคลากรระดับรองคณบดีเขาอบรม 

“โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารมหาวิทยาลัย”      

ท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คณะฯ จดัสงคณาจารยเขาอบรมเชิงปฏิบัติการสห

กิจศึกษา หลักสตูร “คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา”  

 

 

 

 

 

5. คณะฯ จดัสงเลขานุการคณะฯ เขาอบรมหลักสตูร  

“สุดยอดเลขานุการระดับบรหิาร”  

 

 

 

 

6. คณะฯ จดัสงบุคลากรระดับหัวหนางาน เขาอบรม

หลักสตูร “สุดยอดหัวหนางาน”  

 

 

 

 

7. คณะฯ จดัสงบุคลากรท่ีมีศักยภาพเขาอบรม

หลักสตูร “โครงการพัฒนานักบรหิารระดับตน 

มหาวิทยาลยั มหิดล” (MU-SUP) เพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน (หวัหนางาน) ใน

อนาคต 

3. รองคณบดีท่ีเขาอบรม ได

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู

ทางดานแนวคิดและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร

โดยท่ัวไปและการบริหาร

ของหนวยงาน รวมท้ังได

สรางเครือขายระหวาง

ผู บ ริ ห า ร ข อ ง แ ต ล ะ

สถา บัน อันจะ นํา ไปสู

ความรวมมือกันตอไปใน

อนาคต 

4.  คณาจารย ท่ี เ ข าอบรม

ไดรับความรูความเขาใจ

ในการทําหนาท่ีอาจารย

นิเทศนักศึกษา สามารถ

สอนงาน ใหคําปรึกษา 

และจริยธรรมแกผูนิเทศ

งานได  

5.  เลขานุการคณะฯ ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพงาน

ดานเลขานุการในทุกๆ 

ดานเพ่ิมมากข้ึน ท้ังทักษะ

ภายนอกและภายในอยาง

ครบถวน   

6 .  หั วหนางานไดทราบถึง

บ ทบ า ท  ห น า ท่ี อ ย า ง

ครอบคลุม และปฏิบัติได

จริง ในดานบริหารงาน 

บริหารคนไดอยางมั่นใจ  

 

7. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความ

พรอมสํ าหรับจะ เข า สู

ตําแหนงนักบริหารระดับ

ต น  (หั วหน า ง าน )  ใ น

อนาคตได  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
8. คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเขาอบรมตามสายวิชาชีพ ตามหลักสตูร

ท้ังภายในคณะฯ จัดข้ึน และภายนอกคณะฯ จดัข้ึน  

9. คณะฯ สรางบุคลากรทดแทนสาํหรับอาจารยท่ี

เกษียณอายรุาชการ/อายุงาน โดยการบรรจุอาจารย

ใหม ตามสาขาวิชา โดยการเปดรบัสมัครท่ัวไป รับเปน

สถาบัน  ตนสังกัดใหแกนักเรียนทุนท่ียังไมมีตนสังกัด  

และ      รับโอนยายนักเรียนทุนท่ีมีสาขาวิชาตรงกับ

ภาควิชาท่ีขอโอนยายมาชดใชทุนตอท่ีคณะฯ  

8. ทําใหบุคลากรไดรับความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานตามสายงานท่ี

รับผิดชอบมากข้ึน 

9 .  คณะฯ ไดรับอาจารย ท่ี

ศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ี

คณะเปดสอนนักศึกษา   

การจัดสรรงบประมาณ   

11. การจัดสรรงบประมาณ/สถานท่ี  

เ พ่ื อ เ อ้ื อ ให เ กิ ด ก าร พัฒนา

ภาควิชา 

1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของคณะ 

2. กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

 มีการพัฒนาและปรับปรุ ง

สถานท่ีของภาควิชา เชน 

ภาควิชาระบาดวิทยา  

การเรียนการสอน   

12. ควรมีการเตรียมความพรอม

อ า จ า ร ย  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ

ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ก า ว เ ข า สู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 

มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาพมา สามารถดํา เ นินการไดตาม

เป า หม าย โ คร งกา ร โ ดยมี

ผู เขารวมอบรม รอยละ80 

ตาม เป าหมาย โครงการ ท่ี

กําหนด  

13. ควรสรางจุดเนนในหลักสูตรเพ่ือ

สรางความดึงดูดใหกับกลุมผู ท่ี

ต องการศึ กษาตอในสาขาท่ี

ตองการไดอยางชัดเจน รวมถึง

การผลักดันให เกิดจุดเดนใน

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ต า ม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ของคณะ 

 

เน่ืองจากอยู ในชวงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่ งในกระบวนการมีการกําหนดให

ดําเนินการจัดวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม ซึ่งไดนําขอมูลตางๆจากขอเสนอแนะมาดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตร 

สามารถดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุ ณ วุ ฒิ  (TQF)               

รอยละ100 

วิเทศและการประชาสัมพันธ   

14. คณะกําหนดวิสัยทัศนท่ีจะเปน

สถาบันช้ันนําในเอเชีย จึงควรมี

แผนกลยุทธดานวิเทศสัมพันธ

เพ่ือเปนเครื่องมือในการผลักดนั

ไปสูความสําเร็จของวิสัยทัศน

ดังกลาว 

 อยูระหวางดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

 - 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
ดานการศึกษา   

1. วิธีการบริหารจัดการการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาระหวาง

บัณฑิตวิทยาลัยกับภาควิชา/

คณะฯ 

จัดประชุมปรึกษาหารือ เก่ียวกับการบริหารหลักสูตร

รวมกับผูบริหาร หัวหนางาน บัณฑิตวิทยาลัย และประธาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า

การศึกษา และคณะกรรมการ

หลักสูตร วท.ม.ท่ีมีการประชุมการ

บริหารจัดการหลักสูตรทุกเดือน 

2. กระบวนการจัดทําวิจัยทางการ

ศึกษาควรดําเนินการใหครบใน

ทุกหลักสูตร เ พ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

ในปงบประมาณ 2556 คณะฯ กําหนดเปนขอตกลงใน

การปฏิบัติงานวิจัยการศึกษา กับทุกภาควิชา  
♦  มีการ กําหนดนโยบาย 

แ ล ะ ก า ร ต ก ล ง ก า ร

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

♦ ค ณ ะ ฯ  กํ า ห น ด

งบประมาณสนับสนุน 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล

ควรดํ า เ นินก าร ให ค รบ ทุก

โครงการ 

จัดทําแผนการปฏิบัติ และกําหนดปฏิบัติการทํางานใน

สวนของงานกิจการนักศึกษา 

ดํ า เ นินการติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนท่ี

กําหนด 

4. สง เสริม ใหมีสัญญาณ Wi-Fi 

อยางท่ัวถึงในการเขาถึงขอมูล

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ไดอยางรวดเร็ว (ปญหาเกิดท่ี

อาคารใหม) 

ติดตั้งตัวสงสัญญาณ WI-FI ณ.อาคารสาธารณสุข

วิศิษฏเสร็จเรียบรอยในป 2555 อยางท่ัวถึง  และไดมี

การประสานงานกับ บริษัท TRUE WI-FI ติดตั้ง

เพ่ิมเติมเสร็จครบทุกอาคารทุกช้ันของตึก เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรองรับสัญญาณใหครอบคลุมท้ังหมด 

• นักศึกษามีพ้ืนท่ีทํางานท่ี

สัญญาณ Wi – Fi มากข้ึน 

• ทําใหการเขาถึงขอมูลการ

บริหาร การเรียนการสอน

และการวิจัย ไดอยาง

รวดเร็ว  
5. การจัดวัสดุอุปกรณการเรียน

การสอน  การปฏิบัติการให

เพียงพอกับความตองการใน

งานการเรียนการสอน 

จัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการ

สอน  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เครื่องมือสําหรับ

หองปฏิบัติการ เพ่ือการปฏิบัติการเพ่ิมเติม โดยใชเงิน

งบประมาณรายไดคณะป 2555 เชน เครื่องมือ

วิเคราะห กลองจุลทรรศน ฯลฯ 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียน

ก า ร ส อ น   อุ ป ก ร ณ

โสตทัศนูปกรณ  เครื่ องมือ

สําหรับหองปฏิบัติการและ

อุปกรณต า งๆ เ พียงพอกับ

ความตองการในงานการเรียน

การสอนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6. การเพ่ิมพ้ืนท่ี รวมถึงครุภัณฑ 

(เชน โตะ เกาอ้ี) ใหนักศึกษาใช

ในการจัดทํากิจกรรมกลุมยอย

และการคนคว าด วยตั ว เอง

สํ า ห รั บ นั กศึ ก ษา ใ นร ะ ดั บ

ปริญญาตรี 

เพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังใตอาคาร 1 โดยใชเงินรายไดคณะป 2555 

ปรับปรุงลานหนาอาคาร 4 ปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคาร 7 ช้ัน 

5 

รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ โตะสนาม เกาอ้ีน่ัง 

นักศึกษามีพ้ืนท่ีน่ังพักผอน น่ัง

ทํางาน เปนท่ีออกกําลังกาย

เ พ่ิม ข้ึน  เปน ท่ี พักผ อน ให

นั กศึ ก ษา ใช ใ นก า ร จั ด ทํ า

กิจกรรมกลุมยอยและการ

คนคว าด วยตั ว เองสํ าหรับ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

สวนท่ี 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน - 10 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 

7. การประชาสัมพันธ Hotline ของ

งานบริหารการศึ กษาให กั บ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รวมถึงควรมีกระบวนการในการ

ร า ย ง า น ผ ล ใ ห ผู บ ริ ห า ร ท่ี

รับผิดชอบรับทราบปญหาตางๆ 

ท่ี เ กิ ดจากการสอบถามของ

นักศึกษา 

รายงานปญหา ของนักศึกษาตอรองคณบดี และผูชวย

คณบดี ท่ี เ ก่ี ยวข องสม่ํ า เสมอ  เ น่ืองจากมีการ

ปฏิบัติงานรวมกันในการดูแล ใหคําปรึกษานักศึกษา 

♦ จํานวนนักศึกษา ท่ีติดตอ

ผาน Hot line มีจํานวนมาก

ข้ึน 

♦ระบบการดูแลนักศึกษามี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ตรวจติดตามและประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

กําหนดบุคคลรับผิดชอบในการประสานขอมูล และ

ติดตามบัณฑิตในแตละระดับ 

การประสานขอมูลระหวาง

หลักสูตร  บัณฑิต วิทยาลั ย 

แ ล ะ ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  มี

ประสิทธิภาพข้ึน 

ดานการวิจัย 

1. ควรส ง เสริมคณาจารยและ

นักศึกษาใหเขามามีสวนรวมใน

เครือขายตางๆ มากข้ึน 

1.  ดําเนินการสานงานเครือขายวิจัย ThaiPHEIN 

และเครือขายวิจัยสาธารณสุขอยางตอเน่ือง 

2.  รวมจัดทําวารสาร Asia Journal of Public 

Health เพ่ือสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยของ 

ThaiPHEIN ซึ่งเปน e-journal  

3.  รวมจัดกิจกรรมดานวิชาการของ ThaiPHEIN  

ไดแก การประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา เครือขาย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร แหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 กันยายน 2555   

1.  มีผูแทนสถาบันท่ี

รับผิดชอบงานดานวิจยั

ของ 22 

สถาบันการศึกษา

สาธารณสุข ซึ่งไดมีการ

รวมมือจัดตั้ง 

คณะอนุกรรมการ

เครือขายวิจัย 

ThaiPHEIN มีโครงการท่ี

ไดมีความรวมมือกันกับ

คณะสาธารณสุขศาสตร 

ม.บูรพา ไดแก งานวิจัย

เก่ียวกับ Ecology 

Landscape Model 

Vector borne 

2. ปจจุบันวารสารได

ดําเนินการอยางตอเน่ือง

เริ่ม ปท่ี 3 

-ปท่ี 1 (2010) ได online 2 

ฉบับ คือ Vol.1 No.1 July 

2010, Vol.1 No.2 

December 2010   
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
-ปท่ี 2 (2011) ได online 3 

ฉบับ คือ Vol.2 No.1 April 

2011, Vol.2 No.2 August 

2011, Vol.2 No.3 

December 2011 

-ปท่ี 3 (2012) ได online 3 

ฉบับ คือ Vol.3 No.1 April 

2012, Vol.3 No.2 August 

2012, Vol.3 No.3 

December 2012 

3.  จํานวนผูสมัครนําเสนอ

ผลงานวิจัย Conference 

(รวมจํานวน 41 คน)  

- นําเสนอผลงานแบบวาจา 

31 คน 

- นําเสนอผลงานแบบ

โปสเตอร 10 คน 

- ตีพิมพในวารสาร

สาธารณสุขศาสตร ฉบับ

พิเศษ จํานวน 10 คน  

- ตีพิมพใน Proceedings 

จํานวน 28 คน และไม

ตีพิมพ จํานวน 3 คน 

2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการใหเขมแข็ง และใชเปน

จุดแข็งในการขอทุนสนับสนุน

การวิจัยเพ่ิมข้ึน 

พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ

อยางตอเน่ือง และกําลังปรับรูปแบบการดําเนินงาน

เปนลักษณะกลุมวิจัยสาธารณสุขดานตางๆ  

• มีกลุมวิจยัหลัก 7 กลุม และ

มีศูนยวิจัย Center for 

Work, Environment, 

Nutrition and Human 

Development (CWEND) 

ซึ่งเกิดจากการพัฒนา

โครงการวิจัยของกลุมวิจัย

ดานการทํางาน สิ่งแวดลอม 

โภชนาการ และพัฒนาการ

มนุษย ซึ่งไดรบัทุนวิจัยจาก 

National Institutes of 

Health (NIH) 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
3. ควรมีการสนับสนุนการขอทุน

วิจัยจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดย

ใชเครือขายระหวางประเทศ

ตางๆ ท่ีมีอยู 

ตระหนักความสําคัญและอยูระหวางดําเนินงาน ตระหนักความสําคัญและอยู

ระหวางดําเนินงาน 

4. ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัย

ของคณะผานทางชองทางตางๆ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แ ข ง ขั น ท า ง ด า น วิ จั ย ท้ั ง ใ น

ระดับชาติและนานาชาติ 

ดําเนินการผานชองทางวารสาร Asia Journal of 

Public Health / ผานหนังสือพิมพมติชน/ผานทาง

โทรทัศนชองThai PBS รายการหนาตางสุขภาพ 

มีการประชาสัมพันธงานวิจัย

ของคณะผานสื่อตางๆ เพ่ิม

มากข้ึน 

5. ควร กํ าหนด เป าหมายการ

เทียบเคียงผลงานวิจัยท่ีชัดเจนกับ

สถาบันอ่ืนในระดับชาติและใน

ระดับภูมิภาคเอเชีย 

ตระหนักความสําคัญและมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2556-2560   

ตระหนักความสําคัญและอยู

ระหวางดําเนินงาน 

6. ควรพัฒนาคุณภาพของวารสาร

เขาสูฐานขอมูลสากล 

กําลังดําเนินการพัฒนาเขาสูฐานขอมูลสากล และ

วารสาร Asia Journal of Public Health เริ่มปท่ี 3 

แลว และมีแผนปรับปรุงวารสารสาธารณสุขศาสตร 

เปนระบบออนไลน 

บรรจุในแผนปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ 2556 

(Performance Agreement)  

7. ควรมีกระบวนการยกยองเชิดชู

นักวิจัยเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแก

คณาจารย นักศึกษาในการทํา

วิจัย 

จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  เ ค รื อ ข า ย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร แหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 กันยายน 2555 และมีการพิจารณา

คัดเลือกใหรางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ดีเดน  

ผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับรางวัลดี 

1คน และ รางวัลชมเชย 5 คน โดยมี

ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร  แ ล ะ

ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน 

แกนักศึกษา และประธานกรรมการ

ควบคุม 

ดานการบริการวิชาการ 

1. ควรมีการพัฒนาบริการนวดแผน

ไทย ใหมีคุณภาพและดึงดูดลูกคา

มากขึ้น และมีการบูรณาการกับ

การสอนและการวิจัย 

จัดใหมีเจาหนาท่ีนวดกดจุด ซึ่งผูรับบริการมีความ

ตองการมากข้ึน โดยคัดเลือกจากผูสมัครท่ีจบปริญญา

ตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

♦ สถิติผูรับบริการนวดกดจุด

เฉล่ีย 60 ราย/เดือน 

♦ ความพึงพอใจคุณภาพบริ 

การ 4.3 จากคะแนนเต็ม 5 

2. ควรตั้งเปาหมายการดําเนินการ

ดานการทําวิจัย/โครงการ/ ท่ี

ปรึกษา แกหนวยงานภายนอก 

และจัดกลไกการสนับสนุนให

เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

♦มีการเ ขียนหลักสูตรใหแกสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขช้ันนําในภูมิภาคเอเซีย เปนศูนยกลาง
การฝกอบรม เรื่อง นโยบายดานสุขภาพ และมีการ
จั ดฝ กอบรมให แก นั กศึ กษาแพทย  พยาบาล 
หลักสูตร “Health and Diseases in Thailand” 

♦ มี ก า ร เ ขี ย น ห ลั ก สู ต ร
นโยบายดานสุขภาพเสร็จ
แลว   เ พ่ือจัด เตรียมการ
ฝกอบรมใหแกประเทศใน
ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ ก า ร จั ด
ฝกอบรมใหแก นัก ศึกษา
แพทย พยาบาลดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยและเปนไป
ตามแผน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
 ♦ จัดทําแผน/ตั้งเปาหมายโครงการท่ีปรึกษา และ

การรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดย

ใชฐานขอมูลผลงานโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน

ท่ีผานมา 

♦ ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีสนับสนุนทุน 

ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือความ

คลองตัวในการรับรูขาวสารแหลงทุนสนับสนุน 

♦ ปงบประมาณ 2555 มีการกอสรางปรับปรุงพ้ืนท่ี

บริเวณใกลเคียงคลินิกนวดแผนไทยประยุกต จึง

เปนขอจํากัดในการจัดบริการคลินิกนวดแผนไทย

ประยุกต แตกําหนดไววาเมื่อการกอสรางปรับปรุง

สถานท่ีแลวเสร็จ (ประมาณ มิถุนายน 2556) จะ

ดําเนินการศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลการรักษาจากผู

มารับบริการ 

♦ ไ ด รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น

ดําเนินการโครงการตาม

เป าหมาย ท่ี กํ าหนดไ ว 

( จํ า น ว น ท้ั ง สิ้ น  1 9 

โครงการ) 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. *ควรปรับปรุงการเขียน SAR ดาน

บริการวิชาการ และดานทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ

ส่ิงแวดลอม โดยใหรายละเอียด

กระบวนการ เชนเดียวกับท่ีไดรับ

การปรับปรุงการเขียนในดาน

บริหาร และดานการศึกษา 

 อยูระหวางการดําเนินการในการเขียนรายงาน SAR 

ปงบประมาณ 2555 

- 

2. มีการจัดการขยะรีไซเคิลอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

จัดทําโครงการ”ธนาคารรวมใจลดโลกรอน สูสังคมท่ี

ยั่งยืน”   โดยสโมสรนักศึกษาเปนแกนนําในการ

ดําเนินโครงการ และปรับกระบวนการดําเนินงานให

นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานของธนาคาร 

รวมกับเจาหนาท่ีอยางเปนรูปธรรม และขยายผลไปยัง

นักศึกษาท่ีเปนแกนนําท่ีมีองคความรูในสาขาวิชาท่ี

เรียนทางดานสิ่งแวดลอมใหพัฒนาโครงการเพ่ือความ

ยั่งยืนของโครงการและสรางการเรียนรูการทํางานดาน

การจัดการขยะรีไซเคิลอยางเปนระบบตอไป  

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดทํา

โครงการ“ธนาคารรวมใจลดโลกรอน 

สูสังคมท่ียั่งยืน” อยางเต็มรูปแบบ 

โดยไดรับการพัฒนาองคความรู

ใหกับแกนนําจากสถาบันการจัดการ

บรรจุภณัฑและรีไซเคิลเพ่ือ

ส่ิงแวดลอม ในการดําเนินโครงการฯ 

และขยายผลสูการดําเนินการของ

คณะ  โดยมีแกนนํานักศึกษา

ทางดานส่ิงแวดลอมเปนแกนนําและ

บรรจุเปนพันธกิจหลักดาน

ส่ิงแวดลอมของสโมสรนักศึกษาท่ีจะ

ชวยขับเคล่ือนการดําเนินตอไป   

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

สวนท่ี 4 การพัฒนางานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน - 14 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 
การดําเนินการของหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะ 
3. ควรกําหนดตัว ช้ี วัดในแตละ

โครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การประเมินผล 

ปงบประมาณ 2555  การจัดทําโครงการฯ ตองมีการ

กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลในแตละโครงการ   

ไมนอยกวารอยละ 80ของ

จํานวนโครงการมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล 

4. ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลในแตละโครงการ 

เ พ่ือให เ กิดการพัฒนาอย าง

ตอเน่ือง 

ประเมินผลในการจัดโครงการ นําผลการประเมินมาเปน

ขอมูลในการพัฒนาการจัด

โครงการครั้งตอไป 

5. ควรมีการศึกษาดานพฤติกรรม 

วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติ 

อยางตอเ น่ือง เ พ่ือประเมิน 

ผลลัพธ ท่ีนอกเหนือจากการ

ประเมินผูเขารวมกิจกรรม 

 ยังไมไดดําเนินการในป 2555 แตเตรียมดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2556 

- 

 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 1 

 

สวนที่ 5 

รายการเอกสารอางอิง 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..11  

1 PH 1.1.1   (1) แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ป 2553-2555 
  (2) แผนยุทธศาสตร  ป 2556-2559 
  (3) เอกสารการสมัมนา 10-11 สิงหาคม 2555 

  (4) ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2555 

  (5) รายงานการใชจายเงินประจําเดือน (ทุกเดือน) 

  (6) รายงานผลการดําเนินงานตามผลผลิตทุกไตรมาส 

  (7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

  (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  12 ครั้ง 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..22  
2. PH 1.1.2 (1) http://payathai.mahidol/ 

  (2) รายงานการประชุมเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ป 2555 

  (3) รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีปรึกษาสรางตัวช้ีวัดมาตรฐานตามแนวคิด Clean and 

Green และตรวจประเมินผล 

  (4) รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ (กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ)  

  (5) รายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีปรึกษาในการพัฒนาแนวทางการประเมินและตรวจรับรอง

คุณภาพอากาศในอาคาร 

  (6) สรุปผลการดําเนินการใหบริการดานการตรวจวิเคราะหสิ่งแวดลอม 

  (7) หนังสือขออนุมัติจัดการฝกอบรม 

  (8)  รูปภาพ /จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

  (9) หนังสือขออนุมัติเดินทางเขาประชุมรายช่ือผูเขารวมนําเสนอผลงาน 

  (10) หนังสือประกอบการประชุม Accreditation 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..33  
3. PH 1.1.3 (1) รางคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดตีามหลักธรรมาภิบาล ของคณะฯ 

  (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

  (3) ภาพเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 2 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..11..44  

4 PH 1.1.4 (1) ♦ รายงานสรุปผลการเยี่ยมช่ืนชมผลการดําเนินงานของภาควิชา ปงบประมาณ 2555 

♦ ปฏิทินการเยีย่มชมภาควิชาโดยคณบดีและรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  ระหวางวันท่ี  
9-27 ธันวาคม 2555 

  (2) คณะทํางานการจัดการความรูและฐานความรูนวัตกรรม 

  (3) คณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  (4) สรุปผลการทําสุนทรยีสนทนา และประมวลภาพ 

  (5) สรุปแบบประเมินผลกิจกรรม “สุนทรียสนทนา เรื่อง ประสบการณการจัดเก็บขอมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบตัวช้ีวัด" 

  (6) (ราง) โครงสรางศูนยจัดตั้งองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร 

  (7) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยสรางคณุคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร  

  (8) รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการจัดต้ังศูนยสรางคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร   

  (9) โปรแกรมคลังความรู 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..11  

5 PH 1.2.1 (1) สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2556 – 2559) 

  (2) สรุปผล Corporate KPI  คานิยม และเอกลักษณ 

  (3) โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปงบประมาณ 

2555 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..22  

1. PH 1.2.2       (1) ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555 

 (2) แผนปฎิบัติการประจําป  2555 

 (3) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะกับมหาวิทยาลยั 

ปงบประมาณ 2555 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..22..33  

1. PH 1.2.3      (1) คูมือการบรหิารโครงการ 

 (2) ใชเอกสารเดยีวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3) 

 (3) หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ 

2555 

 (4) ใชเอกสารหมายเลข PH. 1.2.3 (1) 

 (5) ใชเอกสารเดยีวกับเอกสารหมายเลข PH. 1.2.2 (3)  และเอกสารหมายเลข  PH. 1.2.3 (2) 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 3 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..11  

1. PH 1.3.1      (1) เอกสารภาระงาน/ภารกิจของภาควิชา  หรือหนวยงานท่ีประกอบการเสนอขอตําแหนง พรอม

กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและสมรรถนะท่ีตองการ 

 (2) แผนอัตรากําลังบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   

 (3) ประกาศรับสมคัรและ ข้ันตอนการปฏิบัติการสรรหา 

 (4) • แผน/กระบวนการคดัเลือกบุคลากร (Flow chart) 

  • เว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร     http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/ 

  • ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง    รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 

  • คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 

   และคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน 

  • การสอบสัมภาษณและสอบสอน โดย  คณะกรรมการท่ีเขาสอบใหคะแนนแตละดาน รวมท้ังมี

การประชุมเพ่ือลงมติในการรับการจัดสรรในตําแหนงน้ันๆ  

 (5) ตัวอยาง  การทดสอบเก่ียวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..22  

PH 1.3.2 (1) สรุปรายช่ือบุคลากรสายวิชาการ และ ตําแหนงวิชาการ ปงบประมาณ 2555 

 (2) คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย ปงบประมาณ 2555 

 (3) สรุปรายช่ือคณาจารยขอสนับสนุนทุนรวมประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

ปงบประมาณ 2555 

 (4) สรุปรายช่ือคณาจารยขอสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ และตางประเทศ

ปงบประมาณ 2555 

 (5) สรุปรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารวมประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และดูงานตางประเทศ

ปงบประมาณ 2555 

 (6)   งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2555 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..33  

PH 1.3.3 (1)   สรุปรายช่ือบุคลากรเขารับการอบรมในโครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล และ

หนวยงานภายนอกจัดข้ึน  

  • รายช่ือคณาจารยท่ีเขาอบรมโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  และหนวยงานภายนอกจัดข้ึน 

  • รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับตน

มหาวิทยาลยัมหิดล  (MU-SUP) 

   

  

http://www.ph/�


รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 4 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..44  

PH 1.3.4 (1)   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..33..55  

PH 1.3.5 (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2552 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอตรฐานคุณภาพขอ  11..33..66  

PH 1.3.6  (1) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจดัสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2550 

 (2) ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสวัสดิการสงเคราะห 

พ.ศ. 2542    

 (3)   ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอนุมัติการจาย

เงินกองทุนสวัสดิการ   พ.ศ. 2542 

 (4) สรุปผลการจัดกิจกรรม/สวัสดิการบุคลากร ประจําป  2555 

• แสดงมุฑิตาจิต  

• คาเยี่ยมไข 

• คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต 

• คาชวยเหลืองานศพ 

• คาทางดวน 

• คาจัดงานปใหม 2555 

• การชวยเหลือบุคลากรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย (รอบ 2) 

 (5) ภาพถายการปรับปรุง (กอน-หลัง)  อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 

 (6)   รายช่ือบุคลากรท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ   ประจําปงบประมาณ 2555  

 (7) งบประมาณคาใชจายในการตรวจสุขภาพ   ประจําปงบประมาณ 2555 ของบุคลากร 

 (8) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..11  

PH 1.4.1  (1) คําสั่งท่ี 517/2553 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูและฐาน

นวัตกรรม 

 (2) แผนปฏิบัติการกิจกรรมเวทีการจดัการความรู สําหรับปงบประมาณ 2555 

 (3)   คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยคุณคาองคความรูคณะสาธารณสุขศาสตร 

 (4) โครงการจัดทําโปรแกรมคลังความรู 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 5 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..44..22  

PH 1.4.2  (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจดัการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 (2) ผลการประเมินรายวิชา 

 (3)   เอกสารการนํานักศึกษาดูงาน และเอกสารรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

 (4) Course Syllabus รายวิชา PHBS 608 Health Statistics 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอภาพขอ  11..55..11  

PH. 1.5.1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจระบบคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (3)   รายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 ป 2555 

 (4) การพัฒนางานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(ผลการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554) 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..11  

PH 1.6.1 (1) แผนปฎิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ป 2555 งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 (2) แผนแมบท เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร 

 (3)   • บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือการใชงานการเรยีนการสอน 

• รายละเอียดการดาํเนินงานและการติดตั้งครุภณัฑ 

 (4) • บันทึกขออนุมัตโิครงการจดัหาครภุัณฑเพ่ือการใชงานของอาจารยและนักศึกษา  

• รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณตาง ๆ  

 (5) • บันทึกขออนุมัตโิครงการจดัหาครภุัณฑเพ่ือการใชงานของสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุข

ศาสตร  

• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ 

 (6) • บันทึกขออนุมัตโิครงการจดัหาครภุัณฑเครื่องเสียงประจําอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ  

• รายงานผลการดําเนินงาน  

 (7) • บันทึกขออนุมัตโิครงการจดัหาครภุัณฑเพ่ือการใชพ้ืนท่ีอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ เพ่ือการ

บริการวิชาการ 

• รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ 

 (8) • รายละเอียดผูรับผิดชอบประจําอาคารของหนวยผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

• รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน ป 2554-2555 

• รายละเอียดการปรับปรุงงานเพ่ือจัดทําแผนจดัซื้อครภุัณฑทดแทนในป 2555  

 (9) รายละเอียดข้ันตอนการใชงานโปรแกรม Remote Control 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 6 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

 (10) • คูมือวิธีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เพื่อการเรียนการสอน 

• รายละเอยีดการติดต้ังโทรศัพทประจําชั้นในอาคาร และหมายติดตอผูดูแลเบ้ืองตน 

 (11) •  บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2555  

• ผลการฝกอบรม 

 (12) บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555  

• บันทึกขออนุมัติโครงการ “ปรับปรุงสัญญาณเครือขายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร” 

• ผลการดําเนินงานโครงการ 

 (13) • บันทึกขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจํานวนจุด WIFI ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร 

• บันทึกขอความอนุเคราะหติดต้ังระบบ MU-WIFI เพิ่มเติม 

• ผลการดําเนินงานโครงการ 

 (14) บันทึกขออนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555  

• บันทึกขออนุมัติโครงการ “การจัดการระบบเอกสารแบบ Electronic” 

• ผลการดําเนินการโครงการ 

 (15) • บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป 2555  

• เอกสารแนบผลการฝกอบรมในคร้ังตาง ๆ 

 (16) บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 (17) • แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศป 2555  

• สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..66..22  

PH 1.6.2. (1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร ป 2555-2559 

 (2) ••  บันทึกขออนุมัติ “โครงการสรางคอรสแวรการเรียนการสอนทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  ป  

2555”  

••  รายละเอียดรายวิชาที่เขารวมโครงการ ป 2555   

••  ผลการดําเนินการของโครงการ  

 (3)   รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 2555 

 (4) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานป 2555 

 (5) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555 

 (6) รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555 

 (7) • บันทึกขออนุมัติโครงการ”คลังความรู คณะสาธารณสุขศาสตร” 

• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555 

 (8) • บันทึกขออนุมัติโครงการ “พัฒนาเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร ป 2555” 

• รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน 

 (9) ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานเว็บไซตคณะสาธารณสุขศาสตร 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 7 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..66..33  

PH 1.6.3 (1) สรุปผลการอบรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (2) • บันทึกขออนุมัติจัดการฝกอบรมระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS  

• คําสั่งแตงตั้งกรรมการระบบฐานขอมูล MUGSS&MUMIS  

• รายละเอียดผูเขารับการฝกอบรมในครั้งตาง ๆ  

 (3)   สรุปผลการสอบถามความตองการฝกอบรมดานสารสนเทศในปงบประมาณ 2555 

 (4) บันทึกขออนุมัติเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..77..11  
PH 1.6.3 (1) • โครงสรางการบรหิารงานดานประชา สัมพันธและเครือขายงานประชาสัมพันธ  

และผังหนาท่ีความรับผิดชอบในหนวยงานประชาสมัพันธ  

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
 (2) • http//www.facebook.com/MahidolPH 

• โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• แบบรายงาน 
 (3)   website:  http//www.ph.mahidol.ac.th/pr/ 
 (4) • โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• ภาพการบันทึกเทปโทรทัศน 

• http//www.youtube.com(พิมพหนาตางสุขภาพ) 
 (5) • โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• โครงการ 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 (6) • โปสเตอรประชาสัมพันธ 

• เอกสารการประชุม 
 (7) แผนซีด ี
 (8) • เอกสารตัวว่ิง 

• โปสเตอร 
 (9) โปสเตอร 
 (10) โปสเตอร 
 (11) • เลมจุลสารคณะ 

• คําสั่งกรรมการ 
 (12) • แผน 

• โปสเตอร 

• รายงาน 
 (13) • แผน 

• โปสเตอร 

• รายงาน 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 8 

 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานการบริหาร 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอพขอ  11..88..11  

PH 1.8.1 (1) คําสั่งมอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติหนาท่ี 

 (2) คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ 

 (3)   แผนความตองการขอตั้งงบประมาณแผนดิน 

 (4) คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดคณะฯ 

 (5) แผนการใชจายเงินประจําป ( สงป.) 

 (6) ผังโครงสรางสํานักงานคณบดี 

 (7) หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ 

 (8) รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําป 

 (9) รายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูบริหาร 

 (10) รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 (11) คูมือการบริหารการเงินและงบประมาณโครงการ Performent Agreement (PA) 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..88..22  

PH 1.8.2 (1) ปฏิทินการเบิกจายและแบบฟอรมคาใชจายในการบํารุงรักษา 

 (2) แผนความตองการครุภัณฑของภาควิชา/หนวยงาน 

 (3)   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 (4) แผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ 2555 

 (5) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

 (6) สื่อเผยแพร 

 (7) รายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดคาสาธารณูปโภค 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  11..99..11  

PH 1.9.1 (1) นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร 

 (3)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร” 

 (4) แผนปฏิบัติการและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 

 (5) รายงานการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ 2556 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 9 

 

มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..11  

PH 2.1.1  (1) ตารางสรุปหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2554 (อางอิง ตนฉบับ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรีแฟมหลักสูตรท่ี 1 , ระดับปริญญาโท แฟมหลักสูตรท่ี 2-4 , ระดับ

ปริญญาเอก  แฟมหลักสูตรท่ี 5 ) 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 (3)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตามมาตรฐาน TQF ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 (4) ตารางสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2554-2555 

 (5) คําสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 (6) ขอตกลงความรวมมือ 

1) การจัดการศึกษา หลักสูตรส.ม. (หลักสตูรไทย) กับสํานักงานหลักประกันคณุภาพ

แหงชาติ และมลูนิธิแพทยชนบท 

2) การพัฒนาหลักสูตร และพ่ีเลี้ยงจดัการศึกษา หลักสูตร ส.บ. 4 ป วิทยาเขต

อํานาจเจรญิ 

 (7) ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศระดับภาควิชา 

 (8) ตารางสรุปความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในประเทศ ระดับภาควิช 

 (9) ตารางสรุปการออกฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และตารางสรุปการศึกษาดูงาน ประจําภาคป

การศึกษา 2554 

 (10) สัญญาความรวมมือของหนวยงาน 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..11..22  

PH 2.1.2  (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภายใน 

 (3) กําหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..22..11  

PH 2.2.1 (1) ตารางสรุปการดําเนินการปรับปรงุ/เปดหลักสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ        

 ในปการศึกษา 2554-2555 

 (2) แผนภูมิการปรับปรุง/เปดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ 2.3.1 

PH 2.3.1 (1) ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ระดับปริญญาตร ี

 (2) ตัวอยาง ตัวอยาง ประมวลรายวิชา ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 (3) ตัวอยาง  ประมวลรายวิชาท่ีมีการการกําหนดวิธีการประมนิผลในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

 (4) สมุดติดตามผลการเรียนระดับปรญิญาตร ี

 (5) แบบบันทึกติดตามการทําวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 10 

 

มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..22  

PH 2.3.2 (1) ข้ันตอนการจัดทําประเมินผลการเรียนการสอน ปการศึกษา 2554 

 (2) แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน 

 (3) สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจํา

ภาคการศึกษาท่ี 1/2554  ภาคการศึกษาท่ี 2/2554   

รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน แฟมเอกสารอางอิงท่ี 6-8 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..33..33  

PH 2.3.3 (1) แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยการศึกษา 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..11  

PH 2.4.1 (1) ตารางสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 

 (2) ตัวอยางแผนพับประชาสัมพันธหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  และภาพถายบันทึกการออก

ประชาสมัพันธหลักสูตร แนะแนวการศึกษา 

 (3) ระเบียบการรับนักศึกษาใหม ระดบัปริญญาตรี หลักสตูร วท.บ. ปการศึกษา 2555 

 (4) ระเบียบการรับเขานักศึกษาใหม ระดับบัณฑิต ศึกษา ปการศึกษา 2555 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..44..22  

PH 2.4.2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ปีการศกึษา  2554 

 (2) สรุปจํานวนโครงการ ประจําปงบประมาณ 2555 (อางอิง ตนฉบับเอกสารโครงการกิจกรรม

นักศึกษาคณะฯ แฟมอางอิงท่ี 9-10) 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอฐานคุณภาพขอ  22..55..11  

PH 2.5.1 (1) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คณะ

สาธารณสุขศาสตร ป 2555 

 (2) ขอมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..22  

PH 2.5.2 (1) รูปภาพ หองสมดุ หองคอมพิวเตอร หองอาหาร มุมพักผอนของนักศกึษา 

 (2) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการเรยีนรู 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..33  

PH 2.5.3 (1) รายงานการใชหองเรียน และสื่อ อุปกรณในการจดัการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2554 

 (2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสื่อการสอน สือ่อุปกรณการสอนและการ

บริหารจดัการสื่อ และอุปกรณ 

 (3) รายงานการจดัหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ และการพัฒนาสถานท่ีสําหรบัการจัดการเรยีนการสอน 
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สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 11 

 

มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..44  

PH 2.5.4 (1) ภาพถายบันทึกการจดัประชุมวิชาการ  และนันทนาการ เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูของนักศึกษา 

บุคลากร 

 (2) กําหนดการโครงการ 

 (3) ภาพกิจกรรมการของโครงการนันทนาการ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..55..55  

PH 2.5.5 (1) แผนผังแสดงข้ันตอนการขอทุนการศึกษา ระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 (2) แผนผังแสดงข้ันตอนระบบการชวยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปญหาฉุกเฉิน 

 (3) แผนผังแสดงข้ันตอนการขอรับบรกิารดานสุขภาพ ณ หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา 

 (4) ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา 

 (5) แผนผังแสดงข้ันตอนการใหคําปรกึษา แนะแนวสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 (6) แผนผังแสดงข้ันตอนการขอผอนผนัเขารับราชการทหาร และการเขาเรียนและฝกวิชาทหาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..11  

PH 2.6.1 (1) แผนผังข้ันตอนการติดตามการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา 

 (2) แผนผังข้ันตอนการติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 (3) แผนผังข้ันตอนการติดตามความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตลอดหลักสตูร ระดับปรญิญาตร ี

และบัณฑิตศึกษา 

 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 

 (5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการจัดการศกึษาของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  

 (6) รายงานผลการประเมินการมีงานทําของผูสําเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 

 (7) สรุปผลงานการตีพิมพวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2554 แยกตามคาถวงนํ้าหนัก ระดับปรญิญาโทและ

ระดับปริญญาเอก 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  22..66..22  

PH 2.6.2 (1) รายช่ือศิษยเกาท่ีไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   

 (2) สรุปการออกฝกภาคสนาม ประจําปการศึกษา 2554 

 (3) สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับศิษยเกา 

 (4) รายช่ือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลยกยองและประกาศเกียรติคณุ 

 (5) โครงการประชุมวิชาการอดีต ปจจุบัน อนาคต 

โครงการประชุมวิชาการยุทธการชะลอวัยฯ 

โครงการประชุมวิชาโภชนวิทยา ครั้งท่ี 12 
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หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..11  

1.PH 3.1.1   (1)  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2555-2559 

 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2552-2555  

 แผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2553-2555 

 (2)  ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 สวนท่ี 1 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 

 (3) ขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 สวนท่ี 2 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..22  

1.PH 3.1.2.1   (1)  คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 477/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย ลว. 21 

ตุลาคม 2553 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 475/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ลว. 3 สิงหาคม 2554 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 12/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ลว.13 มกราคม 2553 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 134/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ลว. 9 มีนาคม 2554 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 39/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

สาธารณสุขศาสตร ลว. 1 กุมภาพันธ 2555 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 202/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Asia 

Journal of Public Health  ลว. 20 เมษายน 2555 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 368/2555 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทําวารสาร

ฉบับพิเศษ ลว. 17 กรกฎาคม 2555 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 480/2553 เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาประจําคลินิกการวิจัยและ

คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ลว. 21 ตุลาคม 2553 

 (2)  คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 479/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางการ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตํารา และหนังสือทางวิชาการ ลว. 21 ตุลาคม 2553 

 คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ี 493/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ลว. 22 ตุลาคม 

2553 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..33  

1.PH 3.1.3   (1)  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China    

Medical Board พ.ศ. 2554 

 บันทึกขอความแจงอนุมัติโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผนดิน ประจําป 2555 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพบทความวิจัย พ.ศ. 2555 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2555   

 ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย 

พ.ศ. 2551 

 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ 

พ.ศ. 2551 

 รายงานสรุปผลการสนับสนุนทุนอุดหนุน และทุนสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2555 

  รายงานสรุปทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2555 

 (2) รายงานสรุปผลการบรรยายพิเศษ แตละครั้ง 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..44  

PH 3.1.4 (1)  http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/  

 http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php 

 (2)  ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1aโครงการวิจัย 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D1b 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D2 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D3 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D4 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5a 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D5b 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D6 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D7 

 ขอมูลตามแบบฟอรม RU12-D8 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..55  

1.PH 3.1.5   (1)  แบบฟอรมขอทุน CMB/ตีพิมพ/เสนอผลงาน 

 แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (Pre-Evaluation) 

 แบบประเมินโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน CMB (Post-Evaluation) 

 (2)  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2554 

 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552 

http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/�
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Report/publishreport.php�
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการวิจัย 

 (3) หนังสือแจงการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหจัดอยูใน

งานวิจัยประเภทท่ี 1 (Risk Group 1) 

 (4)  ประกาศนียบัตรรับรองการเยี่ยมสาํรวจ Survey Visit Certificate  

 หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษยประจํา คณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 เอกสาร เลขทะเบียน IORG Number 0002101  IRB 00005262-Mahidol University IRB # 

5 ขอมูลของกรรมการฯ ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 

 คูมือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554   

 (5) แบบสรุปผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะ

สาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป พ.ศ. 2555 

 (6)  วารสารสาธารณสุขศาสตร 

 Asia Journal of Public Health http://www.asiaph.org     

 Journal of the Medical Association of Thailand Vol.95 Suppl.6 June 2012  

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..66  

1.PH 3.1.6. (1) หนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน และการใชประโยชน 

 (2) หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..77  

1.PH 3.1.7. (1)  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2 

 (2)  สรุปรายนงานผลการจดัการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปงบประมาณ 2555 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  33..11..88  

1.PH 3.1.8. (1)  ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุมวิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัย 

พ.ศ. 2551 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China    

Medical Board พ.ศ. 2554 

 (2) โครงการสรางนักวิจัย (ตนกลาวิจัย) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รุน 11 

 (3) โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหกับบุคลากรสายวิชาการ 

 (4) โครงการเสริมสรางการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
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มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..11  

1.PH 4.1.1 (1) โครงสรางการบรหิารงานของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 (2) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานบริการฯ 

 (3)  ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑอัตราคาตอบแทน และการเบิกจายเงิน 

โครงการศึกษา ประชุม ฝกอบรมและสัมมนา ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 

 ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรรายไดโครงการภายใตขอตกลงการ

บริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 

 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรเงินรายไดจากการ

บริการวิชาการ      คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.2552   

 (4) รายงานการประชุมสํานักงานบริการฯ 2 เดือน/ครั้ง 

 (5) รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ปงบประมาณ 2555 (สงป.2555-1) 

 (6) รายงานการประชุมฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2555 

 (7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..22  

1.PH 4.1.2 (1) ขอมูลการคํานวณตนทุนการฝกอบรมของ OPHETS 

 (2) ตารางราคานํ้ายาหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา สํานักงานบริการเทคโนโลยสีาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 (3) ตารางราคาตนทุนการตรวจโลหิตวิทยาแตละ Parameter 

 (4)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราคาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับการเบิกจายคา

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 

 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 177 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตราคาบริการ

สาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

 (5) ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

 คลินิกนวดแผนไทยประยุกต 

 การฝกอบรม 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..33  

1.PH 4.1.3 (1) ขอมูลการลงทะเบียนฝกอบรม 

 (2)  ขอมูลหนวยงานตรวจสุขภาพประจําป 

 ขอมูลผูตรวจสุขภาพประจําป 

 (3) ขอมูลผูรับบริการนวดแผนไทยประยุกต 

 (4)  ขอมลูรายช่ือสถานประกอบการ 

 ขอมูลการตรวจสิ่งแวดลอมท่ัวไป สถานประกอบการ 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2554 

 

สวนท่ี 5 รายการเอกสาร - 16 

 

มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..44  

1.PH 4.1.4 (1) หนังสือเชิญอาจารยรวมใหบริการของสํานักงานฯ 

 (2) โครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกซึ่งมีอาจารยภาควิชาตางๆ เปนหัวหนา

โครงการ 

 (3) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบุคลากรภาควิชาเปนหัวหนาโครงการ 

 (4) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..11..55  

1.PH 4.1.5 (1) เอกสารรับรองผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบรหิารคณุภาพ  ISO 

9001 : 2008 ตั้งแตตุลาคม  2552 ถึงปจจุบัน 

 (2) เอกสารรายงานการประชุมทบทวนระบบบรหิารคณุภาพ 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..11  

1.PH 4.2.1 (1) ข้ันตอนการการตรวจสอบรายช่ือตรวจสุขภาพโดยใชโปรแกรม Excel  

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..22..22  

1.PH 4.2.2 (1)  จดหมายเชิญชวน 

 แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบรกิาร 

 (2)  Booklet 

 จดหมายเชิญชวน 

 สมุด Diary ป 2555 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..11  

1.PH 4.3.1 (1) รายช่ือหลักสูตรการฝกอบรมและการประชุมวิชาการนานาชาติในป 2555 

 (2) ผลการใหบริการตรวจวิเคราะหนํ้า อากาศ และกากตะกอน 

 (3) ผลการใหบริการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี 

 (4) สรุปการบริการวิชาการเปนวิทยากร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธฯลฯ ของบุคลากรสายวิชาการจาก

ภาควิชา 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  44..33..22  

1.PH 4.3.2 (1) สรุปผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ปงบประมาณ 2555 
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มาตรฐานท่ี 5  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

หมายเลขเอกสาร เรื่อง/สาระของเอกสาร 

เอกสารอางอิงประกอบเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..11  

1.PH 5.1.1 (1) แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 

 (2)  คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 คําสั่งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 (3) โครงสรางงานกายภาพฯ 

   

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..22  

1.PH 5.1.2 (1) แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป 255 

 (2) Core Values” ของคณะสาธารณสุขศาสตร 

 (3) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ประจําป 2555 

 (4) ภาพหองปฏิบัติการ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..33  

1.PH 5.1.3 (1)  แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําป พ.ศ.2555 

 ภาพกิจกรรม ป พ.ศ. 2555 

 (2) รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (3) รายงานจํานวนเงินคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..44  

1.PH 5.1.4 (1)  รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีดําเนินการในป 

พ.ศ. 2555 

 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการกิจกรรม 

รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการกิจกรรม 

 (2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ  55..11..55  

1.PH 5.1.5 (1)  รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ีคณะฯดําเนิน 

การในป พ.ศ.2555 

 ภาพถายกิจกรรมตามพันธกิจ 
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สวนที่ 6 

ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

 

  

เ พ่ือใหสวนงานมีขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ป 2555 ท่ีจะแสดงถึงผลการดําเนินงานของสวนงานตามตัวบงชี้ สกอ. และ  

สมศ. ซ่ึงเปนตัวบงชี้ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยท่ีแสดงไวในหัวขอมาตรฐานคุณภาพอันจะเปนประโยชน

ตอคณะผูเยี่ยมสํารวจตามระบบ MUQD ท่ีจะมีขอมูลประกอบการประเมินของผูเยี่ยมสํารวจ ท้ังมหาวิทยาลัยมี

ขอมูลเบื้องตนประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีจะจัดสง

หนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนประจําทุกป ตามขอกําหนดในมาตรา 48 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงขอให

สวนงานดําเนินการกรอกขอมูลเปนเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555 เพ่ือแสดงผลตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ. ของสวนงานในแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยได

จัดทําดังนี้ 

ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) เปนขอมูลเชิงปริมาณของสวนงานป พ.ศ. 2553–2555 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพของสวนงานตามตัวบงชี้ สกอ.และ สมศ.ในป 2553- 2555 
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ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ป 2553- 2555 

 

ชื่อสวนงาน ...คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน  นางกชกร  เพ็ชรพลาย       โทร . 02-6409835, i+63+1126  

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 -       

องคประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต      

2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 26 26 26 สกอ.

2.1  ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - -  - 

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 4 3 3 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - -  - 

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 20 20 20 

 ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก หลักสูตร 18 15 15 

 ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข หลักสูตร 2 2 2 

 ระดับปริญญาโทท่ีมีท้ังแผน ก และแผน ข อยูในเอกสารหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน 

หลักสูตร - 3 3 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - - 

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 3 3 

2.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

หลักสูตร   15 สกอ.

2.1 

2.3 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตร 2 3 3 สกอ.

2.1 

2.4 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด แหง - - - สกอ.

2.1 

2.5 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง หลักสูตร - - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร  -  - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร  -  - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร  -  - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร  -  - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร  -  - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร  -  - -  
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              2.6 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและ

แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

หลักสูตร  -  - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  

2.7 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบTQF หลักสูตร 2 2 2 สกอ.

2.1  ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - - 

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 1 1  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 1 1  

2.8 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบTQF และมี

การประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

หลักสูตร - - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  

2.9 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร - - - สกอ.

2.1  ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - - 

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  

2.10 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด 

หลักสูตร - - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  
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 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  

2.11 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไมไดรับอนุมัติตามกรอบTQF แต

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2548 ครบถวน 

หลักสูตร 24 24 24 สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - -   

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 2 2 2  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - -   

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร 20 20 20  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - -   

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2 2  

2.12 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผล

การประเมินตามตวับงชี้ผลการดําเนินงานฯผานเกณฑการ

ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่

กําหนดในแตละป) 

หลักสูตร - - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 1 1  

2.13 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ดรับอนุมัติตามกรอบTQF ที่มีผล

การประเมินตามตวับงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ

ประเมินครบทุกตัวบงชี ้

หลักสูตร - -  สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  
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2.14 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีทีม่ีความรวมมือในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับ

วิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร - - - สกอ.

2.1 

 ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - - -  

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - - -  

2.15 จํานวนนักศึกษาปจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา หลักสูตร  1947 1813 สกอ.

2.1  ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี หลักสูตร    

 ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 1071 1010 877  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หลักสูตร - -   

 ระดับปริญญาโท หลักสูตร  870 850  

 ระดับปริญญาโท(แผน ก) หลักสูตร  746 510  

 ระดับปริญญาโท(แผน ข) หลักสูตร  124 340  

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู หลักสูตร - -   

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 76 67 86  

2.16 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ 

FTE 158 149 149 สกอ. 

2.2, 

2.3, 

4.3 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง FTE  145 145 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ FTE  4 4 

2.17 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอแยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา 

FTE 158 149 149 สกอ. 

2.2 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

FTE - -   

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

FTE  33 33  

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

FTE  116 116  

2.18 รอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษา

ที่ผานมา  

(กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ) 

 

รอยละ  73.68 73.68 สกอ. 

2.2 
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2.19 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงอาจารย FTE 44 38 38 สกอ. 

2.3 

 จํานวนอาจารยประจํา(ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา 

FTE     

 จํานวนอาจารยประจํา(ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทา 

FTE  9 8  

 จํานวนอาจารยประจํา(ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ)ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

FTE  29 30  

2.20 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

FTE 49 49 46 สกอ. 

2.3 

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปรญิญา

ตรีหรือเทียบเทา 

FTE     

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปรญิญา

โทหรือเทียบเทา 

FTE  12 11  

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปรญิญา

เอกหรือเทียบเทา 

FTE  37 35  

2.21 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

FTE 64 65 64 สกอ. 

2.3 

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา 

FTE     

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทา 

FTE  14 14  

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

FTE  51 50  

2.22 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงศาสตราจารย FTE 1 1 1 สกอ. 

2.3 

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา 

FTE     

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา 

FTE     

 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา 

FTE 1 1 1  

2.23 รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการของป

ที่ผานมา 

 

รอยละ   75.66 สกอ. 

2.3 
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2.24 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES 703 7239 1307.28 สกอ. 

2.5 

 1) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี FTES     

 2) ระดับปริญญาตรี FTES 1096 3505 464.64  

 3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ FTES     

 4) ระดับปริญญาโท FTES 401 900.16 783.3  

 5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสูง FTES     

 6) ระดับปริญญาเอก FTES 23 67.51 59.34  

2.25 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา เคร่ือง 175 160 175 สกอ. 

2.5 

2.26 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของ

นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi- Fi กับสถาบนั 

เคร่ือง - -  - สกอ. 

2.5 

2.27 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5

ระดับ 

- - 4.05 สกอ. 

2.5 

2.28 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาอาทิหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและ

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5

ระดับ 

- - 3.82 สกอ. 

2.5 

2.29 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จาํเปนอ่ืนๆอาทิงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม

กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5

ระดับ 

- 3.54 3.70 สกอ. 

2.5 

2.30 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณปูโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอาทิ

ประปาไฟฟาระบบกําจัดของเสยีการจัดการขยะรวมทั้งมี

ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดย

เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5

ระดับ 

- 3.70 3.71 สกอ. 

2.5 

2.31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

4.29 4.22 4.19 สกอ. 

2.6 

 
ระดับต่ํากวาปรญิญาตร ี

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

    



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 8 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 
ระดับปริญญาตร ี

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

4.13 4.22 4.10  

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

- -   

 
ระดับปริญญาโท 

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

4 4.15 4.46  

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติข้ันสงู 

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

- - -  

 
ระดับปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย  

5 ระดับ 

4.73 4.30 -  

2.32 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล

สําหรับ สมศ.1) 

คน 202 267 257 สมศ.1 

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงาน

ทํา 

คน  257 255  

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

คน  193 199  

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน     

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขา

ศึกษา 

คน     

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได

ประจําอยูแลว 

คน  7   

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน  17 16  

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท คน     

 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร คน   15  

 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

บาท   0.00  

2.33 จํานวนบัณฑติระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล

สําหรับ สมศ.2,16.2) 

คน    สมศ.2, 

16.2 

2.34 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล

สําหรับ สมศ.2,16.2) 

คน   108 สมศ.2, 

16.2 

2.35 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล

สําหรับ สมศ.2,16.2) 

คน   3 สมศ.2, 

16.2 

2.36 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คน   - สมศ.2 
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สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 9 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  -  

 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  -  

2.37 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คน   108 สมศ.2 

 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  -  

 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบTQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  4.22  

2.38 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการประเมนิคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คน   3 สมศ.2 

 ผลการประเมินโดยExitExamในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  -  

 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  4.47  

2.39 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิตตามกรอบ

TQF 

คะแนน   4.35 สมศ.2 

2.40 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินตามกรอบ TQF ทั้งหมด คน   111 สมศ.2 

2.41 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติ

ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQFเฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  4.35 สมศ.2 

2.41 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธหรือ

บทความจากสารนิพนธหรือบทความจากศิลปนิพนธ[ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีผานการกลั่นกรอง

(peerreview)โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย] 

เร่ือง 79 96 99 สมศ.3 

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

เร่ือง  18 18  
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สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 10 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

เร่ือง 39 47 47  

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาต ิ

เร่ือง 40 31 34  

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ เร่ือง     

2.42 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนพินธที่เผยแพร

(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

เร่ือง - - - สมศ.3 

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

เร่ือง - - -  

2.43 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ป

การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

คน 189 203 145 สมศ.3 

2.44 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

เร่ือง 2 13 13 สมศ.4 

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฎในฐานขอมูลTCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ีจะตอง

ไมนับซํ้ากับคานําหนักอื่นๆ) 

เร่ือง - - -  

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฎในประกาศของสมศ.(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี

จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

เร่ือง 1 - -  

 จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก

น้ีจะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

เร่ือง - 1 3  

 จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal 

Rank:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน

บทความที่นับในคานํ้าหนักน้ีจะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

เร่ือง 1 12 10  
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สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 11 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

2.45 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก) 

เร่ือง - - - สมศ.4 

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เร่ือง - - -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ เร่ือง - - -  

2.46 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

 (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

คน 5 5 11 สมศ.4 

องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      

3.1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษา  

(จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  - สกอ. 

3.1 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนักศึกษา  

(จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  - สกอ. 

3.1 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวชิาชพีแกนักศึกษา  

(จากคะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  - สกอ. 

3.1 

องคประกอบที่ 4 : การวิจัย *ขอมูลตีพิมพใชขอมูลปพ.ศ.2553-2555 

4.1 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําที่ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คน 40 60 30 สกอ. 

4.1 

4.2 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําที่ไดรับความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัย 

คน 17 94 89 สกอ. 

4.1 

4.3 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจด

ทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัร  (ลิขสิทธิ์) 

เร่ือง - - 2 สกอ. 

4.2 

4.4 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน

สถาบนั 

บาท 

6,
81

2,
80

0 

6,
86

2,
65

0 

6,
20

0,
00

0 สกอ. 

4.3 
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ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบนั 

บาท 

46
,1

75
,9

08
 

46
,1

75
,9

08
 

3,
87

0,
09

8.
20

  

4.5 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัตงิานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) FTE 150 145 152 สกอ. 

4.3 

 จํานวนนักวิจัยประจาํทีป่ฏิบัตงิานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) FTE 1 1 1  

4.6 จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ คน 4 4 4 สกอ. 

4.3  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาตอ คน - - - 

4.7* จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาติหรือตีพิมพใน

วารสารวชิาการทีป่รากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความ

ที่นับในคาน้าํหนักนี้จะตองไมซ้าํกับที่นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

เร่ือง 78 59 44 สมศ.5 

 จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่

มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ับใน

คาน้ําหนักนี้จะตองไมซ้ํากับที่นบัในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

เร่ือง 12 23 -  

 จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพมิพในวารสารวชิาการระดบันานา 

ชาติที่มชีื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบั

ในคาน้าํหนักนี้จะตองไมซ้ํากับทีน่ับในคาน้าํหนักอ่ืนๆ) 

เร่ือง 9 3 34  

 จํานวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ

ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 

Scopus (จํานวนบทความทีน่ับในคาน้าํหนักนีจ้ะตองไมซ้ํากับ

ที่นับในคาน้าํหนักอ่ืนๆ) 

เร่ือง 43 

 

51 54  

4.8* จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบนั

หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยัประจาํ) 

เร่ือง - - - สมศ.5 

 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ ชาติ 

(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

เร่ือง - - 5  

 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

เร่ือง -  -  

 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

เร่ือง -    

 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาต(ิผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

เร่ือง -    
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ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

4.9* จํานวนรวมของผลงานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน เร่ือง 31 25 6 สมศ.6 

 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน เร่ือง 31 24 5 

4.10* จํานวนรวมของผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ เร่ือง 19 18  สมศ.7 

 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ เร่ือง 8 6   

 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ เร่ือง 6 7   

 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรง คุณวุฒิ

ท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของช้ินงาน) 

เร่ือง 4 4 1  

 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลวหรือตํารา

หรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการ(ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของช้ินงาน) 

เร่ือง 1 1 6  

องคประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแกสังคม      

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภา

สถาบนัอนุมัต ิ

โครงการ/

กิจกรรม 

58 55 43 สมศ.8 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการ

พัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน 

โครงการ/

กิจกรรม 

15 17 29  

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการ

พัฒนาเฉพาะการวิจัย 

โครงการ/

กิจกรรม 

 - 4 -  

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการ

พัฒนาทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ/

กิจกรรม 

- -   

องคประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

6.1 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับ

ประเด็น 1- 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

  3.52 สมศ.

11 

องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ      

7.1 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา

สถาบนัแตงตั้ง (คะแนนเตม็ 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - - สมศ.

13 

องคประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ      
 -       

องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
 -  

 

     

องคประกอบที่ 97 : องคประกอบตามอัตลักษณ      

97.1 ผลการประเมินความเห็นของบคุลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ของสถาบันทีส่อดคลองกับอัตลกัษณ(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - - สมศ.

16.1 
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ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

97.2 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คน - - - สมศ.

16.2 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - -  

97.3 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ไดรับการประเมิน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คน - - 108 สมศ.

16.2 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลีย่ 5 

ระดับ 

- - 4.33  

97.4 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการประเมนิ

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คน - - 3 สมศ.

16.2 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - 5  

97.5 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิตที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คะแนน - - 4.66 สมศ.

16.2 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณท้ังหมด คน - - 111  

97.6 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - 4.66 สมศ.

16.2 

97.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการ

ดําเนินการตามจุดเนนและจดุเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

คาเฉลี่ย 5 

ระดับ 

- - 4.09 สมศ.

17 

องคประกอบที่ 98 : องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.      

98.1 จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด คน - - - กพร. 

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหล ี คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจนีกลาง คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญีปุ่น คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลาย ู คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม คน - - -  
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ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศ

อาเซียนอ่ืนๆ 

คน - - -  

98.2 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได

คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - - กพร. 

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาเขมรท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดบัไม

ต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาญี่ปุนท่ีกําหนด 

 (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาทมิฬท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาพมาท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาฟลิปโนท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษามาเลยท่ีกําหนด 

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษามลายูท่ีกําหนด 

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาลาวท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  
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สวนท่ี 6 ขอมูลประกอบรายงานการประเมินตนเอง - 16 

 

ลําดับ

ที่ 
รายการขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล หมาย

เหต ุ2553 2554 2555 

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความ รู

ความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดบั

ไมต่ํากวารอยละ60ของคะแนนเตม็) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด  

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซยีท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับ

ไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียน

อ่ืนๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

คน - - -  

องคประกอบที ่99 : องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

99.1 จํานวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ

สงเสริมประชาธปิไตย 

กิจกรรม  - - 1 3D 

99.2 จํานวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ

สงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย 

กิจกรรม - - 4 3D 

99.3 จํานวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ

สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

กิจกรรม - - 5 3D 
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แบบกรอกขอมูลผลการดาํเนินงานเชิงคุณภาพ ป 2553- 2555 
 

สวนงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน มี/ไมม ี มี มี  มี 1) มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน/สวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับท่ี 

2 (พ.ศ. 2551- 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551- 2554) 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ      มี มี มี 2) มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน/สวนงานไปสูทุกหนวยงาน

ภายใน 

     มี มี มี 3) มีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 

4 พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

     มี มี มี 4) มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมาย

ของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

 

     มี มี มี 5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ  
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

     มี มี มี 6)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน

ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

 

     มี มี มี 7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยาง

นอยปละ 1ครั้ งและรายงานตอผู บริหารและสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณา 

 

     มี มี  - 8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา

สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติงานประจําป 

 

องคประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

2 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมค1 ค2 

และ ง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ* 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ* 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ4 หรือ5

ขอ* 

คะแนน 5 : มีการดาํเนินการ 5 ขอ*  

และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน 

     มี มี มี 2)  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

     มี มี มี 3) ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ี

กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย (* สําหรับหลักสูตร

เกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการ 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 

2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 

2548) 

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม(* ตามเกณฑ

ท่ัวไป) 

     มี มี มี 4)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได

ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา

และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม

กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 

5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป

ทุกหลักสูตร 

 

     มี มี มี 5)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได

ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา

และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  

ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ท่ี ดํ า เ นิ น ง า นต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุก

หลักสูตร 

 

      -  - - 6)  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวา

รอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

     มี มี มี 7)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท

เฉพาะแผน  ก  และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

 

     มี มี มี 8)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท

เฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน

หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

 

3 2.4  ระบบการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการสอน

และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     มี มี ม ี 2)  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามแผนท่ีกําหนด 

      - มี ม ี 3)  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      - มี ม ี 4)  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

การเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 

      - มี ม ี 5)  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและ

ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบัิติ 

 

      -  -  - 6)  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

      -  - - 7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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4 2.5  หองสมุดอุปกรณ

การศึกษาและ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน

อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

    มี มี ม ี 2)  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อ่ืนๆผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงานแก นักศึกษาทุกป

การศึกษา 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     มี มี ม ี 3)  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ

อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

     มี มี ม ี 4)  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆอยางนอยในดานงาน

ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร

และสนามกีฬา 

     มี มี ม ี 5)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 

การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ

อาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

     มี มี ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 -  5 ทุกขอไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

      -  - ม ี 7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของ

ผูรับบริการ 
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5 2.6  ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

     มี มี ม ี 2)  ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ      มี มี ม ี 3)  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการ

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจาก

การทําวิจัย 

     มี มี ม ี 4)  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

 

     มี มี ม ี 5)  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

     มี มี ม ี 6)  มีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

     มี - 

 

- 7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

 

23 

ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

6 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก

รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

     มี มี ม ี 2)  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม

ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี ม ี 3)  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ เฉพาะสถาบันกลุม  ค1 

และ ง 

คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ* 

     มี มี ม ี 4)  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบันหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คะแนน 2: มีการดําเนินการ2 ขอ* 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ3 ขอ* 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4ขอ* 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5ขอ* 

และครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุม 
(* ตามเกณฑทั่วไป) 

     มี มี ม ี 5)  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

     -  - - 6)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

     (เฉพาะกลุม ค 1) 

     มี มี มี 7)  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ

และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง) 
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7 2.8  ระดับความสําเร็จของการ

เสรมิสรางคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดใหกับ

นักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี

ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

    มี มี ม ี 2)  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 

นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน/สวนงาน 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

     มี มี ม ี 3)  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด

ความสําเร็จท่ีชัดเจน 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี ม ี 4)  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผล

การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

 

     มี มี ม ี 5)  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติ 

 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

8 3.1  ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1)  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    มี มี ม ี 2)  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

     มี มี ม ี 3)  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 

     มี มี ม ี 4)  มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

     มี มี ม ี 5)  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
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สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

      - มี ม ี 6)  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 -  3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ: ในกรณีคณะหรือสถาบันไมมี 

ศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ 

ขอ 5 โดยอนุโลม    
      -  - - 7)  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

9 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1)  สถาบัน/สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 2)  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา 

     ม ี ม ี ม ี 3)  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ

จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ

ระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา

จากกิจกรรมตอไปน้ี 

        -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

     ม ี ม ี                                   4)  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

 

     ม ี ม ี ม ี 5)  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

 

     ม ี ม ี มี 6)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

10 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มี/ไมม ี ม ี ม ี มี 1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน/สวนงานและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     ม ี ม ี มี 2)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ

เรียนการสอน 

     ม ี ม ี มี 3)  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู

ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

     ม ี ม ี มี 4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/สวนงานเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 

     ม ี ม ี มี 5)  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต

ลักษณของสถาบัน/สวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

-   หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล 

-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย

ฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย

ในหองปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ

หรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

คะแนน 2 :มีการดําเนินการ 2หรือ 3 ขอ* 

คะแนน 3 :มีการดําเนินการ 4หรือ 5 ขอ* 

คะแนน 4 :มีการดําเนินการ 6หรือ 7 ขอ* 

คะแนน 5 :มีการดําเนินการ 7 ขอ*และ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
(* ตามเกณฑทั่วไป) 

     ม ี ม ี มี 6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

 

27 

ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

     - มี  7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน/สวนงาน 

 

     - -  8)  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐาน

ภูมิปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหาของสังคมเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

 

11 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู

จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรางสรรค 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 2)  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคน

ท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 3)  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ* 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ* 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ* 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ* 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ* และ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 (* ตามเกณฑท่ัวไป) 

 

     ม ี ม ี ม ี 4)  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกชุมชน 

     ม ี ม ี ม ี 5)  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

     ม ี ม ี ม ี 6)  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมี

การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

12 5.1  ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

     ม ี ม ี ไมม ี 3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     - -  5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

13 5.2  กระบวนการบริการทาง

วิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1)  มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน

หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการ

จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน/สวน

งาน 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 2)  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

หรือหนวยงานวิชาชีพ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 3)  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม 

 

     ม ี - - 4)  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

 

     ม ี ม ี มี 5)  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/สวนงานและเผยแพรสูสาธารณชน 
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14  9 ผ ล ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของ ชุมชนหรื อองค ก ร

ภายนอก 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม

ของชุมชนหรือองคกร 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

    ม ี ม ี ม ี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ     ม ี ม ี ม ี 3) ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

     ม ี ม ี ม ี 4) ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

และยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 5) มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/

องคกรมีความเขมแข็ง 

 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

15 6.1  ระบบและกลไกการทํา นุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1)  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 2)  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 3)  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5หรือ6 ขอ 

     ม ี ม ี ม ี 4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

     ม ี ม ี มี 5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

     - - - 6)  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี

ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
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16  10 การสงเสริมและสนับสนุน 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    ม ี ม ี ม ี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

     ม ี ม ี ม ี 3) มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

     ม ี ม ี ม ี 4) เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน 

     - - - 5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

17  11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

มี/ไมม ี มี มี ม ี 1) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี เกณฑการใหคะแนน 

    มี มี ม ี 2) อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรีย คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    มี มี ม ี 3) ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาน สอดคลองกับธรรมชาติ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     มี มี ม ี 4) มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี

การจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ 

     มี มี ม ี 5) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

18 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจําสวน

งานและผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน/สวนงาน 

มี/ไมม ี มี มี มี 1)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดลวงหนา 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    มี มี ม ี 2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ

มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/

สวนงาน 
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     มี มี ม ี 3)  ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี

มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ

สถาบัน/สวนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน 

     มี มี ม ี 4)  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน/สวนงานมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

     มี มี ม ี 5)  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/สวนงานเต็มตามศักยภาพ 

 

     มี มี ม ี 6)  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ

สถาบัน/สวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

     มี มี มี 7)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบัน/สวนงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

19 7.2  การพัฒนาสถาบัน/สวนงาน

สูสถาบันเรียนรู 

มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/สวนงานอยางนอยครอบคลุมพันธ

กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี มี 2)  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดใน

ขอ 1 

     มี มี มี 3)  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
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      -  - มี 4)  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู

ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู อ่ืนๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 

 

      -  -  - 5)  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ

ปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

20 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) เกณฑการใหคะแนน 

   บริหารและการตัดสินใจ  มี มี ม ี 2)  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

สถาบัน/สวนงานโดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ      มี มี ม ี 3)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

     มี มี ม ี 4)  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

     มี มี ม ี 5)  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีกําหนด 

 

21 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/

สวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

     มี มี มี 2)  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง

อยางนอย 3 ดานตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน จากตัวอยาง

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

ตอไปน้ี 

-  ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

-  ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน/สวนงาน 

- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

-  ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

-  ความเส่ียงดานอื่นๆตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

 

หมายเหตุ:  คะแนนการประเมินจะ

เทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุรายแรง

ข้ึนภายในสถาบัน/สวนงานในรอบป

การประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิต

และความปลอดภัยของนักศึกษา 

คณาจารย บุคลากรหรือตอช่ือเสียง 

ภาพลักษณหรื อต อความมั่ นคง

ทางการเงินของสถาบัน/สวนงาน 

อันเน่ืองมาจากความบกพรองของ

สถาบัน/สวนงานในการควบคุม 

หรือจัดการความเสี่ยงหรือปจจัย

เสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดย

มีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

     มี มี มี 3)  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง

ท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

     มี มี มี 4)  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการ

ตามแผน 

 

     มี มี  5)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา

สาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     -  -  6) มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการ

ประจําสวนงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบป

ถัดไป 

 

22  13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี

ของผูบริหารสถาบัน/สวน

งาน 

คะแนน     เกณฑการใหคะแนน 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร

โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน

แตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

23 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/

สวนงาน 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

     มี มี มี 2)  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ การจัดสรร

และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

     มี มี มี 3)  มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานในแตละพันธกิจ

และการพัฒนาสถาบัน/สวนงานและบุคลากร 

     มี มี มี 4)  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอสภา

สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

     มี มี มี 5)  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/สวนงาน

อยางตอเน่ือง 

 

     มี มี มี 6)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจ ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบัน/สวนงาน

กําหนด 

 

     - - มี 7)  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย

และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

24 9.1  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

มี/ไมม ี มี มี มี 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน/สวนงาน ตั้งแต

ระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ

3 ขอ 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 

สกอ. สมศ. 2553 2554 2555 

     มี มี มี 2)  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสถาบัน/สวนงาน 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 หรือ 6 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7 หรือ 

8 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ 

     มี มี มี 3)  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน/สวนงาน 

     มี มี มี 4)  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนทั้ง

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ

พรอมนํามาปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

     มี มี มี 5)  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีตาม

แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

 

     มี มี มี 6)  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 

 

      -  -  7)  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 

      -  -  8)  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

 

      -  -  9)  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

หนวยงานพัฒนาข้ึนและใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

องคประกอบท่ี 97 : องคประกอบตามอัตลักษณ 

25  16.1 ผลการบริหารสถาบันให

เกิดอัตลักษณ 

มี/ไมม ี    1) มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สวนงานท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย/สวนงานโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจําสวนงาน 

สวนงานจะดําเนินการแยกหรือ

ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 :มีการดําเนินการ 1 ขอ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร ปงบประมาณ 2555 

 

 

36 

ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา หมายเหตุ 
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        2) มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย/สวนงานท่ีกําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ 

คะแนน 2 :มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3 :มีการดําเนินการ 3 ขอ 

        3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับอัตลักษณไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 4 :มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5 :มีการดําเนินการ 5 ขอ 

        4) ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและ/หรือสราง

คุณคาตอสังคม 

 

        5) ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น 

ท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

 

26  17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน

และจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน 

มี/ไมม ี    1) มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สวนงานท่ี

สอดคลองกับจุดเนนจุดเดน หรือความเ ช่ียวชาญเฉพาะของ

มหาวิทยาลัย/สวนงานโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจําสวนงาน 

สวนงานจะดําเนินการแยกหรือ

ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2: มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3: มีการดําเนินการ 3 ขอ 

        2) มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย/สวนงานที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

        3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

มหาวิทยาลัย/สวนงาน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 4: มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5: มีการดําเนินการ 5 ขอ 

        4) ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของมหาวิทยาลัย/สวนงานและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและ

สรางคุณคาตอสังคม 

 

        5) มหาวิทยาลัย/สวนงานมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดนหรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 
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ลําดับ

ท่ี 

หนวยงาน 
ตัวบงชี ้ หนวยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
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27  18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสั งคมใน

ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  1  ภ า ย ใ น

สถาบัน 

มี/ไมม ี มี มี มี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  สวนงานจะดําเนินการแยกหรือ 

ดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 : -  

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 

คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 4- 5 

    ขอ 

    มี มี มี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

    มี มี มี 3) มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

    มี มี มี 4) มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

        5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

28  18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสั งคมใน

ประเด็น ท่ี  2 ภายนอก

สถาบัน 

มี/ไมม ี มี มี มี 1) มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

    มี มี มี 2) บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

    มี มี มี 3) มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

    มี มี มี 4) มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

        5) ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

องคประกอบท่ี 98 : องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 
 -          

องคประกอบท่ี 99 : องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

29 9.1  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

มี/ไมม ี มี มี มี 1) วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)   

และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวกและบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1: มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2: มีการดําเนินการ 2 ขอ 

คะแนน 3: มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 4: มีการดําเนินการ 4 ขอ 

คะแนน 5: มีการดําเนินการ 5 ขอ 

     มี มี มี 2) จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

      -  -  - 3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและ  

ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

      มี มี 4) ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

      มี มี 5) กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

หมายเหตุ :  สถาบันหมายถึง “มหาวิทยาลยั” หรือ “มีการดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย” 
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	2.33
	เฉลี่ย (Mean)
	 ผลลัพธ์อื่นๆ
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	3.44
	เฉลี่ย (Mean)
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	ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ   ซึ่งครอบคลุมทั้งภาวะผู้นำการนำองค์กร    การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย = 2.33
	ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการ 1 ปี Performance Agreement) ระดับคะแนน = 1  เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ทำให้การดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อดำเน...

	
	ผลการประเมินกระบวนการ
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	ระดับคะแนน 
	หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการกำหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแต่ละระดับ อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้
	องค์ประกอบ 2.1
	 √
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√ 
	องค์ประกอบ 2.1.1
	องค์ประกอบ 2.5   ปัจจัยเกื้อหนุน
	องค์ประกอบ 2.2  หลักสูตร
	องค์ประกอบ 2.6   บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา
	องค์ประกอบ 2.4   นักศึกษา
	องค์ประกอบ 2.1   ระบบและกลไก
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.1.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	หลักการ หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
	√
	องค์ประกอบ 2.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.2.1
	องค์ประกอบ 2.3  กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
	ผลการประเมินกระบวนการ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะด้านอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
	√
	องค์ประกอบ 2.3
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.3.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.3.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.3.3 
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม และมีความตั้งใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.4
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.4.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.4.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม และมีความตั้งใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5.3
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5.4
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.5.5
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการตอบสนองความต้องการ/แก้ปัญหา/ชี้นำและพัฒนาสังคม
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.6
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.6.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 2.6.2
	ผลการประเมินผลลัพธ์
	องค์ประกอบ 2.7   ผลลัพธ์การจัดการศึกษา
	ระดับคะแนน 
	หลักการ  ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการศึกษา อาทิ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญต่อนักศึกษา ฯลฯ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	√
	องค์ประกอบ 2.7
	จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
	จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข

	
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ มีระบบและกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.1
	องค์ประกอบ 3.1  ระบบและกลไก
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	ระดับคะแนน 
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	(
	องค์ประกอบ 3.1.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.3
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.4
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.5
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.6
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.7
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.1.8
	ผลการประเมินผลลัพธ์
	องค์ประกอบ 3.2   ผลลัพธ์การวิจัย
	หลักการ     ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการวิจัย
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 3.2
	จุดเด่น
	โอกาสพัฒนา

	
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ การให้บริการวิชาการที่หลากหลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.1.1
	องค์ประกอบ 4.3 บริการ/ ผลิตภัณฑ์
	องค์ประกอบ 4.2 ผู้รับบริการ
	องค์ประกอบ 4.1 ระบบและกลไก
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	องค์ประกอบ 4.1.2
	(
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.1.3
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.1.4
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.1.5
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.2.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.2.2 
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.3
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.3.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.3.2
	ผลการประเมินผลลัพธ์
	องค์ประกอบ 4.4   ผลลัพธ์การบริการวิชาการ
	หลักการ ผลลัพธ์ที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	(
	องค์ประกอบ 4.4
	1. แผนกลยุทธ์และแผนงานของสำนักงานบริการฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานบริการวิชาการของคณะฯ จึงนำมาสรุปเป็นข้อมูลบริการวิชาการของคณะได้เพียงบางส่วน
	แนวทางแก้ไข
	ควรดำเนินการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมบริการวิชาการในภาพรวมของคณะให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลบริการวิชาการของคณะและสำนักงานบริการฯ

	
	ผลการประเมินกระบวนการ
	หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการกำหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแต่ละระดับ อาจมีรูปแบบแตกต่างกันได้
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 5.1
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 5.1.1
	องค์ประกอบ 5.1  ระบบและกลไก
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	ระดับคะแนน 
	√
	องค์ประกอบ 5.1.2
	ผลการประเมินกระบวนการ
	มาตรฐานคุณภาพ
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